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 การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อเพ่ือศึกษาสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ของครูพลศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร การวจิัยในคร้ังนี้ผูวจิัยไดสงแบบสอบถามไปยัง
ครูพลศึกษาท่ีสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  จํานวน  27  แหง  แบบสอบถามจํานวน
ท้ังส้ิน 166  ชุด ไดรับแบบสอบถามคืนมา  164  ชุด   คิดเปนรอยละ 99.00  ผูวิจยัไดนาํขอมูลท่ีไดจาก
แบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS โดยหาคารอยละ  
คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 
 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร ในดาน ๆ ตาง ในภาพรวมมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวาท่ีมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือดาน
การใหผูเรียนมีสวนรวม (x=3.75) รองลงมาคือ ดานการใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธตอกัน (x=3.55) ดานการให
ผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง(x=3.53) ดานการใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช (x=3.52) และดานการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากกระบวนการ (x=3.51) ตามลําดับ 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ในปจจุบันการศึกษานับวามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม    ทามกลางภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ความผันผวนทางการเมือง ความ
ผุกรอนทางวฒันธรรมและศีลธรรม จึงทําใหคนไทยและสังคมไทย เร่ิมต่ืนตัวท่ีจะติดตามความเปล่ียนแปลงของ
ประเทศชาติอยางใกลชิด เม่ือใดก็ตามท่ีคนสวนใหญของประเทศยังยากจนและออนลา  ขาดสิทธิและโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนยังไมบรรลุเปาหมายท่ีพึงประสงค  การเรียนการสอน
ไมมีคุณภาพเปนท่ีพอใจของคนไทย รัฐบาลจึงไดออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  มาเพื่อ
ปฏิรูปการศึกษาของชาติภายหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังกลาว ไดกอใหเกดิกระแส
การตื่นตัวคร้ังใหญของครู อาจารย และ ผูมีสวนเกี่ยวของ ในการจัดการศึกษาท้ังหลายเพราะนับต้ังแตนีไ้ป
การศึกษาของประเทศจะตองมีการปฏิรูปปรับเปล่ียนโฉมหนาใหม  ไปสูการจดัการศึกษาและอบรมใหเกิด
ความรูคูคุณธรรม จัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุด  เพื่อทําใหเกดิการพัฒนาลักษณะของคนไทยท่ีพึงปรารถนา  
คือ  เกง  ดีและมีความสุข ดงันั้นแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือใหเกดิความคาดหวังดังกลาว  จึงไดมีการปฏิรูป
การศึกษาของไทยโดยมีแนวทางคือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  หวัใจของกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูคือ 
การปฏิรูปจากการยึดวิชาเปนตัวตั้ง มาเปนยึดมนุษยหรือผูเรียนเปนตัวตั้งหรือท่ีเรียกกนัวา ผูเรียนสําคัญท่ีสุด  
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  ท้ังท่ีเปน
เพื่อนมนษุย  ธรรมชาติ  และเทคโนโลยี  ผูเรียนไดคนควา  ทดลองฝกปฏิบัติ  แลกเปล่ียนเรียนรูจนคนพบ
สาระสําคัญของบทเรียน  ไดฝกวิธีคิดวิเคราะห  สรางสรรคจินตนาการและสามารถแสดงออกไดอยางชัดเจน มี
เหตุผลนอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ไดกาํหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาโดย
มุงเนนใหความสําคัญกับผูเรียนเปนหลัก  เพื่อเปนการเตรียมการรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก ในดาน
เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและบานเมือง  ท้ังนี้ไดใหความสําคัญสูงสุดคือกระบวนการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  และรูจกั
แสวงหาความรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดกําหนดยุทธศาสตร
สําคัญ คือ  การปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  คิดเปน  วิเคราะหเปน  สรางองคความรูไดซ่ึงจะสงผล
ใหบุคคลสามารถเรียนรูอยางตอเนื่อง  ปรับตัวไดตลอดเวลา  อยูอยางมีประสิทธิภาพและทันโลกตลอดเวลา  
วัฒนาพร ระงับทุกข (2541)  ไดกลาววาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางนัน้เปนวิธีการสําคัญ
ท่ีสามารถสรางและพัฒนาผูเรียนใหเกดิคุณลักษณะตางท่ีตองการในยุคโลกาภิวัฒน เนื่องจากเปนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีใหความสําคัญกับผูเรียนรูจกัตนเองเรียนในเร่ืองท่ีสอดคลองกับความสามารถและความตองการ 
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ของตนเอง  และไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี  ซ่ึงแนวคิดในการจดัการศึกษานี้เปนแนวคิดท่ีมี
รากฐานมาจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู ตางๆ  ท่ีไดพฒันาอยางตอเนือ่งยาวนานและเปนแนวทาง
ท่ีไดพิสูจนวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพงึประสงคอยางไดผล   ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  เปนรูปแบบการสอนท่ีนักการศึกษาหลายทานไดพยายามท่ีจะเสนอรูปแบบท่ี
ชัดเจนเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดงาย CIPPA model คือรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดฝกคนควา  รวบรวมขอมูล  และ
สรางสรรคความรูดวยตนเองตลอดท้ังฝกตนเองใหมีวินยัและรับผิดชอบ ในการทํางานซ่ึงเปนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน  ท่ีไดรับความสนใจในปจจบัุน  
  
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ถือวาเปนการศึกษาระดับสุดทายของชีวติในวยัเรียน  ท่ีจะเตรียมความ
พรอมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพ  กระบวนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานัน้  จึงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกบั
องคประกอบหลายประการดวยกัน  ซ่ึงไดแกผูเรียน  ผูสอน  ผูบริหารการศึกษา  ทรัพยากร  ความสัมพันธ
ระหวางผูสอนกับผูเรียนและส่ิงแวดลอมตางๆ แตองคประกอบท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งไดแก  ผูเรียน  ผูสอนไมวา
จะเปนผูสอนระดับใด  จะดาํเนินการสอนไดดีและมีประสิทธิภาพ  ก็ตอเม่ือไดรูจักและเขาใจลักษณะธรรมชาติ
ของผูเรียนเปนอยางด ี ธรรมชาติและความสนใจของผูเรียนนั้นมีความสําคัญอยางมากตอประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการศึกษา  เพราะการเขาใจธรรมชาติของผูเรียนจะทําใหผูบริหารและอาจารยผูสอนไดดําเนินการ  
และจัดกิจกรรมตางๆ  ใหเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนมากท่ีสุด  อันจะสงผลใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ี
เกี่ยวกับนักศึกษาน้ัน  ก็คือการจดัการศึกษาใหนักศึกษาไดพฒันาไปตามทิศทางท่ีสถาบันมีอยู และใน
ขณะเดียวกนั ก็สอดคลองกับธรรมชาติและความสนใจของผูเรียนดวยพรอมกนัไปการทําความเขาใจลักษณะ
และธรรมชาติของผูเรียนตลอดจนการเรียนรูของผูเรียน  อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน  
ดังนั้นผูสอนจะตองเขาใจและรูวาผูเรียนมีแบบการเรียนเปนอยางไร  มีวิธีการศึกษาอยางไรหรือจะจัดการเรียน
การสอนใหเกดิการเรียนรูและชวยเหลือผูเรียนไดมากท่ีสุดไดอยางไร ดวยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนคนใน
ระดับอุดมศึกษาเอกชนหรือมหาวิทยาลัยท้ังหลาย  จงึตองมีบทบาทในการจดัการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสังคมยุคใหมใหรูเททันกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก  ในกระบวนการเรียนการ
สอนตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และจัดประสบการเทคนิควิธีการสอนท่ีสอดคลองเหมาะสมกับผูเรียนเพื่อให
ผูเรียนไดพฒันาศักยภาพไดอยางเต็มท่ี สอดคลองกับ วัลลภา  เทพหัสดิน ณ  อยุธยา (2548) การปฏิรูปการศึกษา
โดยใหนักศึกษาเปนศูนยกลางเปนการเปล่ียนจากเดิม  ท่ีครูเปนศูนยกลางมาเปนใหนักศึกษาเปนศูนยกลางนัน้  
เปนการใหนักศึกษารูจักคิดเปน  แกปญหาเปน  ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับปจจัยท่ีสําคัญๆ  ดังน้ี 
 1. ความเขาใจในการเปล่ียนแปลงใหนกัศึกษาเปนศูนยกลาง  ท้ังผูบริหาร  ครูอาจารยผูสอนท้ังหมด  
ตางมีความเขาใจมากนอยเพยีงใดตอระบบการศึกษาท่ีใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง  เพราะถาครูผูสอนมีความ 
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เขาใจดใีนเร่ืองนี้ ยอมสามารถสงเสริมใหนกัศึกษาปรับพฤติกรรมการเรียนของตัวนักศึกษาเองใหกลายมาเปน
ศูนยของการเรียนการสอนได 
 2. ตัวผูเรียนหรือนักศึกษา การเปล่ียนแปลงในการศึกษานั้นจะสําเร็จลุลวงไปไดมากหากไดรับความ
รวมมือจากตัวผูเรียน เพราะผูเรียนมีความสําคัญอยางยิ่งในระบบการศึกษา อาทิเชน  ถาผูเรียนบางคนยังติดอยู
กับการเรียนการสอนท่ีตัวเขาเองเปนแตเพยีงผูรับ  ซ่ึงมีอาจารยคอยเปนผูปอนความรู  และเม่ือมีการเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดคิดหรือแกปญหาเอง เขาก็ไมสามารถทําได  ซ่ึงส่ิงเหลานี้อาจนํามาซ่ึงปญหาในการเรียนการสอนได 
 3. แหลงความรูท่ีศึกษา  คนควา  แหลงความรูสําหรับการศึกษา  นับวาเปนอุปสรรคตอการปฏิรูป
โดยใหนักศึกษาเปนผูคิดและหาวิธีการแกปญหาดวยตนเอง  โดยอาศัยแหลงขอมูลท่ีไดมาซ่ึงความรู 
 การจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ของสังคมยุคใหมนั่นคือ  
มุงหวังใหผูเรียน  คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  ฉะนั้นบทบาทของอาจารยมีความสําคัญในฐานะผูจดั
ประสบการณและบรรยากาศในกระบวนการเรียนรู  เสนอสารท่ีทาทาย  การคิดวิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผล
รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรมแกผูเรียน  เพื่อใหรูเทาทันกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก  ในกระบวนการเรียนการ
สอน  จึงจําเปนตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และจัดประสบการณเทคนิควิธีสอนท่ีสอดคลองเหมาะสมกับผูเรียน  
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มท่ี  สามารถดาํรงชีวิตและเลือกประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข  ซ่ึง
สอดคลองกับวิชัย  วงศใหญ  (2524)  กลาววา  การปรับปรุงการศึกษาไดเนนใหสอดคลองกับความตองการของ
สังคม  โดยการนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน  
จากการศึกษากับความเปนมาของระบบการเรียนรูของมนุษยในระดับวุฒิภาวะแตกตางกัน  จนทําใหนกัจิตวิทยา
และนักการศึกษาไดคนพบวธีิการเรียนรูของมนุษย  แตก็ยังหาขอสรุปอธิบายหลักการเรียนรูของมนุษยท่ีดีท่ีสุด
ไมได  แมจะมีการยอมรับแบบตางๆ  ของการเรียนรูเพือ่เปนประโยชนตอการวางแผนการสอนท่ีแตกตางกันใน
ตามแตละยุคแตละสมัย  ก็ยงัมีความพยายามท่ีจะปรับปรุงแกไขหลักการตางๆ  อยูเร่ือยมา   
             

วิชาพลศึกษา  เปนวิชาหนึ่งท่ีบรรจุอยูในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ซ่ึงเปนวิชาท่ีมีความจําเปนและ
สําคัญตอชีวิตของนักศึกษา  เชนเดียวกันกับวิชาอ่ืนๆ จะแตกตางกันบางตรงวธีิการส่ือกลางของการเรียนท่ี
นํามาใช และในการสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค  บรรลุผลสําเร็จนั้น  ครูพลศึกษาจําเปนตองศึกษาและหา
ความรูในวิชาการศึกษาหลายแขนง  เพื่อจะดําเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีนกัการศึกษาได
พยายามคิดคนดัดแปลง  ตลอดจนหาประสิทธิภาพในการสอนข้ึนหลายวิธี  เพื่อใหเหมาะสมและใชในการเรียน
การสอนในวชิาตางๆได  ครูพลศึกษาในปจจุบันมีการเลือกวิธีการสอนตาง ๆ ท่ีมีอยูหรือแกไขดัดแปลงและ
คิดคนการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและประสบการณตาง ๆ  ทางดานวิชาการ  ซ่ึง สุวิมล  ตั้ง
สัจพจน (2540) ไดกลาวไววาการเรียนการสอนพลศึกษาไดมีการพฒันารูปแบบไปจากเดิม ซ่ึงเนนเฉพาะการ
ฝกหัดการออกกําลังกาย  การเลนกีฬา  โดยมีครูเปนศูนยกลางของการเรียน   แตเม่ือยุคสมัยเปล่ียนไปวิชาพล
ศึกษามใิชการออกกําลังกายและเลนกฬีาเทานั้น  แตยังหมายถึงการพัฒนาสติปญญา  ความรูและความสามารถ 
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ทางสังคมดวย  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางตามแนวคิดของ CIPPA model  จึงไดมามี
บทบาทและเปนความสําคัญของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน   ซ่ึงเปนการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทางกายทางสุขภาพและสมรรถภาพ  รวมท้ังเปนการเรียนรูเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
สอนวิชาโดยยดึผูเรียนเปนศูนยกลางจะตองจัดระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมจึงจะเกดิประสิทธิภาพจากการ
เรียนรู  โดยจัดกระบวนการเรียนรูดังนี ้

1.  การเรียนรูอยางมีความสุข เลือกเรียนไดตามความถนัดในบรรยากาศท่ีเขาใจกนัโดยการเรียนรู 
อยางอิสระ สนุกสนาน ทาทาย ใหความอบอุน สนับสนุนจนเกิดความสําเร็จ 

2. การเรียนรูจาการปฏิบัติจริง คนจากแหลงขอมูลดวยสมองและสองมือ  
3.  การเรียนรูรวมกับบุคคลอ่ืน เรียนรูจากกันและกัน ไดท้ังความสัมพนัธและคุณภาพการสอน โดย 

การยอมรับแลกเปล่ียน-เรียนรู-ปรับตัวอยูดวยกัน-มีความผูกพัน ไดคุณภาพการสอนคูผลงานท่ีดี 
4.  การเรียนรูแบบองคแบบรวมบูรณาการเช่ือมประสานเปนเร่ืองเดยีว โดยการวิเคราะหความเชื่อมโยง  

ความสัมพันธ เรียนรู สอดคลอง อยางสมดุลระหวางภูมิปญญาทองถิ่น และสากล 
5. การเรียนรูกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ทบทวนคิดส่ิงใดถูกผิด และพัฒนาโดยการคิดยอน 

ทวนประมวลวิธี การเรียนรูสูการแกปญหาและพัฒนาตนเอง        
 
 ดังนั้นผูวจิัยในฐานะเปนหวัหนากลุมวิชาพลศึกษา มีความตองการทีจ่ะพัฒนาการเรียนการสอนวชิาพล
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการสอนวชิาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลที่ไดนั้นจะเปนประโยชนกับ
หนวยงานท่ีเกีย่วของและเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงแกไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  ในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1.  การวิจยัคร้ังนี้มุงศึกษาสภาพการสอนวชิาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยยดึตามรูปแบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของ  
CIPPA  model  

1.1   ดานการใหผูเรียนสรางการเรียนรูดวยตนเอง     

1.2   ดานการใหผูเรียนปฏิสัมพันธตอกัน     
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1.3   ดานการใหผูเรียนมีสวนรวม     

1.4   ดานการใหผูเรียนรูจากกระบวนการ 

  1.5   ดานการใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช      

 2.  การวิจยัคร้ังนี้ใชกลุมตัวอยางท่ีเปนครูพลศึกษาท่ีทําการสอนในสถาบันการศึกษาเอกชน  จํานวน  27  
แหง จํานวน 166  คน        

นิยามศัพทเฉพาะ 
สภาพการสอน  หมายถึง  การปฏิบัติการสอนของพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยยดึตามรูปแบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของ  
CIPPA   model  

ครูพลศึกษา  หมายถึง  ครูท่ีปฏิบัติการสอนวิชาพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
การสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง  การกําหนดจุดหมาย  สาระกิจกรรม แหลง

เรียนรู  ส่ือการสอน และการวัดผลประเมินผล ท่ีมุงพัฒนานักศึกษาใหเกิดประสบการณการเรียนรูอยางเต็มตาม
ความสามารถ ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนโดยยึดแนวคิดและรูปแบบการสอนตาม CIPPA  model 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  หมายถึง  สถาบันการศึกษาเอกชนท่ีเปดใหมีการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไป โดยการบริหารงานของเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ทําใหทราบแนวทางการปฏิบัติการสอนของครูพลศึกษาเกีย่วกับสภาพการสอนวชิาพลศึกษาท่ีเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  
 2.  นําผลการวจิัยไปพัฒนาการเรียนการสอนของครูพลศึกษาตอไป 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
จากการศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา เอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ มาเปนแนวทาง

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในคร้ังนี้พอสรุปไดดังนี้ 
 1. จุดมุงหมายของการสอนวชิาพลศึกษา 
              2. พฤติกรรมการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
         3. แนวคิดเกีย่วกับพฤตกิรรมการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

      4. แนวคิดของการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
5. ความหมายของการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

         6. หลักการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 

1. จุดมุงหมายของการสอนพลศึกษา 
  วาสนา  คุณาอภิสิทธ์ิ  (2536)  กลาวไววา คําวา “สรีระ” หรือ “physical” หมายถึง รางกาย นั่นคือ
ลักษณะตาง ๆ ของรางกาย เชน ความแข็งแรงของรางกาย พัฒนาการของรางกาย ทักษะของรางกาย สุขภาพของ
รางกาย และอ่ืนๆ เม่ือเติมคําวา “Education” เขาไปเปน “Physical Education” นั่นหมายถึง ขบวนการทางการ
ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงชวยเพิ่มพูนและพัฒนารางกายของมนุษยใหดีข้ึน หรือกลาวไดวา พลศึกษาคือ
วิชาท่ี มุงสงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย จติใจ อารมณ สังคมและทักษะ โดยใชกจิกรรมการออก
กําลังกายตาง ๆ หรือกีฬาตาง ๆ เปนส่ือของการเรียน และนักเรียนจะมีพัฒนาการทางดานตางๆ จากการท่ีไดเขา
ไปมีสวนรวมในกจิกรรมพลศึกษาท่ีไดเลือกเฟนมาเปนอยางดีแลว นี่คือปรัชญาของวิชาพลศึกษาจะเปน
ตัวกําหนด จดุมุงหมายของวชิาพลศึกษาในทุก ๆ ระดับองคประกอบอ่ืน ๆ ซ่ึงควรพิจารณารวมกันไปดวย คือ 
ตามหลักของธรรมชาติแลว รางกายคนเราจําเปนตองมีการเคล่ือนไหวเพื่อความเจริญเติบโต การเคล่ือนไหวหรือ
กิจกรรมเกีย่วกับรางกายยังทําใหเกิดความสนุกสนานเปนนันทนาการ ชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ชวย
ในการเขาสังคม ผอนคลายความตึงเครียด เปนการสํารวจหรือทดสอบความสามารถและชวยทําใหสุขภาพดี
ยิ่งข้ึน ฉะนั้น จึงสรุปจุดมุงหมายของการสอนพลศึกษาไดเปน 2 ระดบัใหญ ๆ ดังนี ้
 1. จุดมุงหมายท่ัวไป (General  Objectives) เปนจดุมุงหมายระดับปรัชญาของวิชาพลศึกษา 

2. จุดมุงหมายเฉพาะ (Specific  Objectives) หรือท่ีนิยมเรียกในปจจุบันวาจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  
(Behavioral  Objectives) เปนจุดมุงหมายในระดับหลักสูตรและระดับการสอน 
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7 
2.  พฤติกรรมการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
   1.  ความหมายพฤติกรรมและพฤติกรรมการสอนพลศึกษา  
 มีนักวิชาการ  และนักการศึกษาไดใหแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและพฤติกรรมการสอนพลศึกษา  ไว
หลายทัศนะ  ดังนี้ 
 จําเนียร  ศิลปวานิช (2538)  ไดใหความหมายของพฤตกรรมไววา พฤติกรรม หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคล
กระทําแสดงออกตอบสนองหรือไดตอบสนองตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งในสภาพการณหนึ่งท่ีสามารถสังเกตได 
 จําเนียร  ศิลปวานิช  (2538)  ไดแบงพฤตกรรมออกเปน  2  ประเภท  คือ 
 1)  พฤติกรรมภายนอก  หมายถึง  การกระทําการแสดงออกหรือการตอบสนองท่ีสามารถสังเกตเห็น
ได  ไดยินหรือวัดได  แยกเปนพฤติกรรมท่ีเปนการกระทําท่ีเรียกวา  กายกรรม  และ  พฤติกรรม  ท่ีเปนคําพูด
เรียกวา  วจีกรรม  พฤติกรรมท่ีเปนกายกรรมเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยเปนสวนหนึ่งของรางกาย 
 2)  พฤติกรรมภายในหมายถึง  พฤติกรรมท่ีไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตรง  เชน  ความเขาใจ  
ความคิด  การตัดสินใจ  ความรูสึก  ฯลฯ  พฤติกรรมภายในเปนพฤติกรรมท่ีไมสามารถสังเกตไดดวยประสาท
สัมผัส  ตองสันนิษฐาน  (Infer)  จากพฤติกรรมภายนอก 
 Harold  (1964  อางถึงใน  อดิศักดิ์  ปะพาน,  2544)  ไดกลาวถึงพฤติกรรมของมนุษยไว  3  ประการ  
ท่ีสัมพันธกันอยู  คือ 
 1)  พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดก็โดยท่ีตองมีสาเหตุทําใหเกิด  (Behavior is caused) 
 2)  พฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนไดตองมีแรงกระตุนส่ิงใดส่ิงหนึ่งมากระตุนทําใหเกิด  (Behavior is 
motivated) 
 3)  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจะเปนไปตามจุดมุงหมายเสมอ  (Behavior is goal directed) 
 ซ่ึงสวนประกอบท้ัง  3  ประการนี้จะสัมพันธกันอยูเปนกระบวนการของพฤติกรรมท่ีจะมีอยู
เหมือนกันสําหรับมนุษยทุกคน  โดยไมจํากัดวาเปนวัยใด  หรืออยูในวัฒนธรรมใดก็ตาม  ดังแสดงในภาพ
ตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

ความตองการหรืออาการ     
ท่ีตองการตอบสนองท่ีเกิด     
ข้ึนภายใน  (แรงจูงใจ) 

เปาหมายหรือแรงจูงใจท่ี      
จะใชตอบสนองความ        

ตองการได 
พฤติกรรมและการแสดงออก 

ภาพท่ี  1  กระบวนการของพฤติกรรม 
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 จากภาพท่ี  1  แสดงใหเห็นถึงกระบวนการของพฤติกรรม    ส่ิงท่ีเปนสาเหตุหรือตนเหตุท่ีทําใหเกิด
การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมก็คือ  ความตองการที่จะไดรับการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนในตัวคน  (inner state need or 
tension)  หรือ  ท่ีเรียกอีกอยางหน่ึงวาแรงจูงใจ  หรือความอยากได  (motive)  นั่นเอง  ความตองการหรือความ
อยากไดส่ิงใดส่ิงหนึ่งมาตอบสนองนี้เองเปนสาเหตุทําใหมนุษยตองแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมหรือการกระทํา  
เพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิงนั้นๆ  ท่ีกําลังตองการอยู  ดังนั้น  พฤติกรรมท่ีแสดงออกทุกคร้ังจึงยอมเปนสาเหตุทําใหเกิด
เสมอ  กลาวคือ  พฤติกรรมจะแสดงออกก็ตอเมื่อความตองการที่เปนสาเหตุเหลานั้นอยางใดอยางหน่ึง  กําลัง
ตองการใหไดรับการตอบสนองและจะกลายเปนตัวกระตุนท่ีมีอิทธิพลทําใหตองการมีการแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรม  พฤติกรรมของมนุษยตางก็จะแสดงออกไปโดยมีจุดมุงหมายหรือหวังในผลตอบแทนอยางใดอยาง
หนึ่ง  (Specific goals or incentives)  ท่ีมีอยูในสภาพแวดลอมรอบตัวเขา  ทุกคร้ังท่ีมนุษยแสดงพฤติกรรม
ออกไป  เขาจะแสดงหรือกระทําไปเพ่ือการใดการหน่ึงท่ีคาดหมายไวแลว  ส่ิงท่ีคาดหมายไวนี้  ก็คือส่ิงท่ีบุคคล
ดังกลาวหวังท่ีจะไดมานั่นเอง 
 บุญจันทร  มูลกัน  (2542)  กลาววา  พฤติกรรมการสอนคือ  การกระทําหรือกิจกรรมที่ครูแสดงออก
เพื่อมุงพัฒนานักเรียนในดานความรู  เจตคติ  และทักษะ  ตามจุดมุงหมายท่ีวางไวในกลุมวิชาตางๆ  นั่นคือ  การ
กระทําใดก็ตามท่ีครูแสดงออกอันมีผลตอการเรียนของนักเรียนเรียกวาพฤติกรรมการสอน  ในทางตรงกันขาม
การกระทําใดก็ตามท่ีนักเรียนแสดงออกก็เรียกวาพฤติกรรมการเรียนท้ังพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนมีสวนสัมพันธกันอยางใกลชิด  กลาวคือ  พฤติกรรมการเรียนจะดําเนินไปดวยดีนั้นยอมจะตอง
อาศัยพฤติกรรมการสอนท่ีดีของครูดวย  ดังนั้น  พฤติกรรมการสอนของครูแสดงออกยอมมีอิทธิพลตอการเรียน
ของนักเรียน  และยังไดสรุปพฤติกรรมการสอนพลศึกษาวา  เปนการกระทําหรือกิจกรรมของครูผูสอนวิชาพล
ศึกษาท่ีแสดงออกทุกอยางในขณะท่ีปฏิบัติการสอน  เพื่อท่ีจะทําใหนักเรียนเกิดพัฒนาการทางดานการเรียนรู
โดยครูใชเทคนิควิธีสอน  แรงจูงใจในการสอน  การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ใชจิตวิทยาโนมนาวจิตใจให
ผูเรียนอยากเรียน  ใชส่ือในการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนการใชวิธีการวัดผลประเมินผล  ซ่ึงมุงหวังให
ผูเรียนบรรลุถึงจุดประสงคของเนื้อหาวิชาและหลักสูตร 

 อดิศักดิ์  ปะพาน  (2544)  สรุปวา  พฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมการสอนพลศึกษา  คือ  การท่ี
ครูแสดงออกเพื่อมุงพัฒนานกัเรียนในดานความรูเจตคติและทักษะ  ตามจุดมุงหมายท่ีวางไวในกลุมวิชาตางๆ   

โดยครูใชเทคนิควิธีสอน  แรงจูงใจในการสอน  จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ใชจิตวิทยาโนมนาวจิตใจใหผูเรียน
อยากเรียน  ใชส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตลอดจนการใชวิธีการวัดผลประเมินผล  ซ่ึงมุงหวังให
ผูเรียนบรรลุถึงความเกง  ดี  มีสุข  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542   
 
3.  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 มีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดไวหลายทัศนะ  ดังตอไปนี้ 
 วีระเดช  เช้ือนาม  (2545)  กลาววา  การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  หมายถึง  
การจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนประการสําคัญ 
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 กิ่งฟา  สินธุวงศ  (2545)  กลาววา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง    
เปนการจัดกิจกรรมท่ีใหโอกาสผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมมากท่ีสุดดวยความมุงหวังท่ีจะทําใหผูเรียนไดพัฒนา
กระบวนการคิด  สรางความรูไดดวยตนเองโดยมีปฏิสัมพันธแบบมีสวนรวมกับผูสอน  และผูเรียนดวยกันเพื่อ
พัฒนา  กาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  ในบริบทท่ีมีอยูและเกิดข้ึนตามสภาพจริง  และพัฒนาศักยภาพใน
การเรียนรูท่ีจะคิดวิเคราะห  วิพากษวิจารณ  วางแผน  และตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิตท่ีจะชวยใหคุณภาพของชีวิตดีข้ึน 
 ทิศนา  แขมมณี  (ม.ป.ป.)  กลาววา  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  เปนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมอยางตื่นตัว  (Active participation)  ในกิจกรรมการเรียนรูมากกวาครู  
และเปนผูใชเวลาของการเรียนการสอนเปนสวนใหญ  ซ่ึงในการสอนครูจําเปนตองเลือกทฤษฎี  หลักการ
เกี่ยวกับการเรียนรูท่ีเหมาะสม  และแสวงหารูปแบบการสอน  วิธีการสอน  หรือเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมา
ชวยใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย  ดังนั้น  ในการจัดการเรียนการสอนแบบนี้จึงอาจมีกระบวนการสอน
และวิธีสอนท่ีแตกตางออกไปอยางหลากหลาย 
 อดิศักดิ์  ปะพาน  (2544)  สรุปถึง  พฤติกรรมการสอนของครูพลศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางวา  
การที่ครูพลศึกษากระทํากิจกรรมโดยการแสดงออก  เพื่อมุงพัฒนานักเรียนในดานการเรียนรู  โดยใชเทคนิควิธี
สอนแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  และคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดกับนักเรียน  นักเรียนมีโอกาส
เลือกกิจกรรมและไดลงมือปฏิบัติจริง  เกิดความรูใหมและเกิดความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของตน  ครูเปนผู
อํานวยความสะดวก  จัดสถานการณแหลงความรูและส่ือท่ีเหมาะสมเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
 
4.  แนวคิดของการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 มีนักวิชาการ  และนักการศึกษาไดเสนอแนวคิดไวหลายทัศนะ  ดังตอไปนี้ 
 วีระเดช  เช้ือนาม  (2545)  กลาววา  การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  หมายถึง  
การจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนประการสําคัญ 
 กิ่งฟา  สินธุวงศ  (2545)  กลาววา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง    
เปนการจัดกิจกรรมท่ีใหโอกาสผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมมากท่ีสุดดวยความมุงหวังท่ีจะทําใหผูเรียนไดพัฒนา
กระบวนการคิด  สรางความรูไดดวยตนเองโดยมีปฏิสัมพันธแบบมีสวนรวมกับผูสอน  และผูเรียนดวยกันเพื่อ 
พัฒนา  กาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  ในบริบทท่ีมีอยูและเกิดข้ึนตามสภาพจริง  และพัฒนาศักยภาพใน
การเรียนรูท่ีจะคิดวิเคราะห  วิพากษวิจารณ  วางแผน  และตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิตท่ีจะชวยใหคุณภาพของชีวิตดีข้ึน 
 ทิศนา  แขมมณี  (ม.ป.ป.)  กลาววา  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  เปนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมอยางตื่นตัว  (Active participation)  ในกิจกรรมการเรียนรูมากกวาครู  
และเปนผูใชเวลาของการเรียนการสอนเปนสวนใหญ  ซ่ึงในการสอนครูจําเปนตองเลือกทฤษฎี  หลักการ 
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เกี่ยวกับการเรียนรูท่ีเหมาะสม  และแสวงหารูปแบบการสอน  วิธีการสอน  หรือเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมา
ชวยใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย  ดังนั้น  ในการจัดการเรียนการสอนแบบนี้จึงอาจมีกระบวนการสอน
และวิธีสอนท่ีแตกตางออกไปอยางหลากหลาย 
 กรมวิชาการ  (2539)  สรุปวา  การสอนท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  หมายถึง  การสอนท่ีมุงจัด
กิจกรรมท่ีสอดคลองกับการดํารงชีวติ  เหมาะสมกับความสามารถ  และความสนใจของผูเรียน  โดยใหนกัเรียนมี
สวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกข้ันตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
 อดิศักดิ์  ปะพาน  (2544)  สรุปถึง  พฤติกรรมการสอนของครูพลศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางวา  
การที่ครูพลศึกษากระทํากิจกรรมโดยการแสดงออก  เพื่อมุงพัฒนานักเรียนในดานการเรียนรู  โดยใชเทคนิควิธี
สอนแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  และคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดกับนักเรียน  นักเรียนมีโอกาส 
เลือกกิจกรรมและไดลงมือปฏิบัติจริง  เกิดความรูใหมและเกิดความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของตน  ครูเปนผู
อํานวยความสะดวก  จัดสถานการณแหลงความรูและส่ือท่ีเหมาะสมเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
 พิมพันธ  เดชะคุปต ( 2544)  ไดกลาวถึงแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
มีแนวคิดจากปรัชญาคอนสตรัคติวิซึม  (Constructivism)   ท่ีเช่ือวาการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนภายใน
ผูเรียน ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางส่ิงท่ีพบเห็นกับความรูความเขาใจท่ีมีอยูเดิม เปน
ปรัชญาท่ีมีขอสันนิษฐานวา ความรูไมสามารถแยกจากความอยากรู   ความรูไดมาจากการสรางเพ่ืออธิบาย แนว
คอนสตรัคติวิซึม  (Constructivism)  เนนใหผูเรียนสรางความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง โดยผูสอน
ไมสามารถปรับเปล่ียนโครงสรางทางปญญา (Cognitive structure) ของผูเรียนได แตผูสอนสามารถชวยผูเรียน
ปรับเปล่ียนโครงสรางทางปญญาได โดยจัดสภาพการณใหผูเรียนเกิดความขัดแยงทางปญญา  (Cognitive  
conflict)  หรือเกิดภาวะไมสมดุลข้ึน  (Unequilibrium)  ซ่ึงเปนสภาวะท่ีประสบการณใหมไมสอดคลองกับ
ประสบการณเดิม  (เรียนพยายามปรับขอมูลใหมกับประสบการณเดิมท่ีมีอยู  แลวสรางเปนความรูใหม   

สุมาลี  ชัยเจริญ (2546) เปาหมายของการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม( Constructivism)  จะ
สนับสนุนการสรางมากกวาความพยายามในการถายทอดความรู  กระบวนการเรียนการสอนมักเปนไปในแบบท่ี
ใหผูเรียนสรางความรูจากการชวยกนัแกปญหา  (Collaborative  problem  solving)  โดยเร่ิมตนดวยปญหาท่ี
กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา  มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดถกเถียงปญหา  ซักคานจนกระท่ังหาเหตุผล  
หรือหลักฐานในเชิงประจักษมาขจัดความขัดแยงทางปญญาภายในตนเอง  และระหวางบุคคล  คอนสตรัคติวิซึม  
(Constructivism)   มาจากแนวคิดท่ีเปนรากฐานสําคัญ   แบงเปน 2   ประเภท ไดแก 1) Cognitive  
Constructivism เช่ือวามนษุยตองสรางความรูดวยตนเองผานทางประสบการณ โดยประสบการณเหลานี้จะ
กระตุนใหผูเรียนสรางโครงสรางทางปญญา ซ่ึงโครงสรางทางปญญาน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได ขยาย และ
ซับซอนข้ึนไดโดยผายทางกระบวนการ การดูดซึม  (Assimilation)  ท่ีเปนการตีความหรือรับขอมูลจาก
ส่ิงแวดลอมมาปรับเขากับโครงสรางทางปญญา  และการปรับโครงสรางทางปญญา  (Accommodation)   ท่ีเปน
ความสามารถในการปรับโครงสรางทางปญญาใหเขากับส่ิงแวดลอม โดยการเชื่อมโยงระหวางความรูเดิมและ
ส่ิงท่ีตองเรียนใหม  2) Social Constructivism เช่ือวาวัฒนธรรมจะเปนเคร่ืองมือทางปญญาท่ีจําเปนสําหรับการ 
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พัฒนา ผูใหญ หรือผูท่ีมีความอาวุโส เชน พอ แม และ อาจารย จะเปนทอนําสําหรับเคร่ืองมือทางวัฒนธรรม ซ่ึง
ไดแก ประวตัศิาสตร วัฒนธรรม บริบททางสังคม ภาษา รวมถึงการเขาถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
 
5.  ความหมายของการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

พิมพันธ  เดชะคุปต  (2544 )การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  คือ  แนวการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนใหผูเรียนสรางความรูใหม  และส่ิงประดิษฐใหม  โดยใชกระบวนการทางปญญา  (กระบวนการคิด  
กระบวนการทางสังคม  (กระบวนการกลุม)  และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียน  สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชได  โดยผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรูให 
การสรางความรูดวยตนเอง  ดวยการใชกระบวนการ  คําวา  “กระบวนการ”  ท่ีใชนั้น  เม่ือไดศึกษาวิเคราะห
กระบวนการตางๆ  แลว สามารถแบงเปน  2  กระบวนการสําคัญ  คือ  กระบวนการคิด และกระบวนการกลุม 

1)  กระบวนการคิด  (Thinking  process)  ซ่ึงเปนการคิดข้ันสูง  เชน  กระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการคิดสรางสรรค  กระบวนการวจิัย  ท่ีจัดเปนกระบวนการข้ันสูง
เพราะตองอาศัยทักษะกระบวนการคิดข้ันพื้นฐานและข้ันกลาง  ทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน  เชน  ทักษะการส่ือสาร  
ทักษะการสังเกต  การจัดประเภท  การใหนิยาม  การประยุกต  เปนตน  สวนทักษะการคิดข้ันกลาง  เชน  การคิด
คลอง  คิดหลากหลาย  คิดละเอียด  คิดชัดเจน  คิดไกล  คิดนอกกรอบ  เปนตน 

2)  กระบวนการกลุม  (Group  process)  กลุมคือ  บุคคลตั้งแต  2  คนข้ึนไปมาทํางานรวมกัน  เพื่อ
ผลประโยชนรวมกัน  กลุมมีองคประกอบสําคัญ  คือ 1) หัวหนา 2) สมาชิก 3) กระบวนการทํางาน 

 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตองจัดใหสอดคลองกับความสนใจความสามารถ

และความถนดั  เนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตางๆ   ใชหลากหลายแหลงความรูหลากหลายวิธีสอน  
รวมท้ังเนนการใชวิธีการวดัผลอยางหลากหลายวิธี  ระดบัของการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  อาจใช
เกณฑการประเมินท่ีหลากหลาย  เชน  สังเกตวาผูเรียนมีสวนรวมมากนอยเพยีงใด  อยางไรก็ตาม  ถาผูเรียนมี
สวนรวมสรางความรูดวยตนเองอยางแทจริงจากส่ิงท่ีผูเรียนตองการรูดวยตนเอง  ผูเรียนจะมีบทบาทมากท่ีสุด  
แตผูสอนจะมีบทบาทนอยลง  ในทางตรงกันขาม  ถาผูสอนมีบทบาทกาํหนดหัวเร่ือง  กิจกรรม  รวมท้ังส่ือเพ่ือ
จัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง  ในลักษณะนี้ผูสอนและผูเรียนอาจมีบทบาทเทาๆ  
กัน  ซ่ึงก็ยังจัดเปนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเชนกัน  แตอยูในระดับปานกลาง  เพือ่ใหการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูสอนจึงอาจเร่ิมตนฝกใหผูเรียนเร่ิมมีบทบาทใน
การเรียนรูจากระดับนอยจนมากขึ้นตามลําดับ  ซ่ึงจะทําใหผูสอนมีบทบาทในการสอนนอยลงตามลําดับไปดวย 
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6.  หลักการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 ทิศนา  แขมมณี  (2541)  ไดเสนอหลักในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางวา  เปน
การจัดเพื่อใหผูเรียนเกิดความรู  ความคิด  และการตัดสินใจอยางเปนระบบตามหลักการของโมเดลซิปปา  ดังนี้ 
 1)  Construct  คือ  การใหผูเรียนไดสรางความรูดวยตนเอง 
 2)  Interaction  คือ  การใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธชวยกันเรียนรู 
 3)  Participation  คือ  การใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในการสรางความรูดวยตนเอง 
 4)  Process/Product  คือ  การใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการควบคูกับผลงาน/ขอสรุปความรู 
 5)  Application  คือ  การใหผูเรียนนําความรูไปใช 
  
 กรมพลศึกษา  (2545)  ไดกลาวถึงแนวการจัดกิจกรรมพลศึกษาในสหัสวรรษใหมไววา  กิจกรรมพล
ศึกษาที่จัดข้ึนมุงใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการทุกดานโดยเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมพล
ศึกษากันตามความตองการ  ความสนใจ  และความถนัดของนักเรียนแตละคน  โดยจัดการเรียนการสอนทีผู่เรียน
เปนสําคัญ  ซ่ึงประกอบดวย  ผูเรียน  ผูสอน  หลักสูตรกิจกรรม  และสภาพแวดลอม  ดังภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2  การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 อดิศร  ศิริ  (2543)  ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใช
โมเดลซิปปา  สําหรับวิชาชีวิทยาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี  5  พบวา  กระบวนการเรียนรูท้ัง  7  ข้ันตอนของ
โมเดลซิปปาสามารถดําเนินการสําเร็จลุลวงดวยดี    และสามารถปฏิบัติไดจริง  แตในบางข้ันตอนอาจมีปญหา
และอุปสรรคแตกตางกันไป  เชน  ในข้ันการเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหม  นักเรียนยังไมสามารถมองเห็น
ความสัมพันธอยางเดนชัด  ผูวิจัยแกปญหาโดย  การใหนักเรียนระดมความคิดภายในกลุมแลวจึงออกมาอภิปราย 

ผูสอน 

ผูเรียน สภาพแวดลอม 

กิจกรรม 

หลักสูตร 
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และสรุปความรู  สําหรับผลที่ไดจากการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา  นักเรียนมีความเขาใจ
เนื้อหาวิชาท่ีเรียน  การมีสวนรวมในการเรียนทําใหนักเรียนมีความสนใจ  สนุกสนานและไดพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู  และจากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  พบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผาน
เกณฑมาตรฐานของโรงเรียน  คือ  นักเรียนไดคะแนนสูงกวารอยละ  60  และจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ
เปาหมายคิดเปน  100%  ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด            
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของในประเทศ 

บุญจันทร   มูลกัน (  2542  ) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง    การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนพลศึกษา    ตาม
การรับรูของครูพลศึกษาและนักเรียนจังหวัดขอนแกนผลการวิจัยพบวา    ครูสอนพลศึกษารับรูวาตนเองปฏิบัติ
พฤติกรรมการสอนท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก ทุกดานและนักเรียนรับรูวาครูพลศึกษาปฏิบัติพฤติกรรมการสอน 
อยูในระดับมากทุกดานเชนกนั  เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย พฤติกรรมการสอนพลศึกษาตามการ
รับรูของครูพลศึกษา และตามการรับรูของนักเรียน แยกเปนรายการในแตละดานพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  รวม  25   จาก  60   รายการดังนี ้

1)     พฤติกรรมการสอนดานคุณลักษณะสวนตัวในการสอนมีคาเฉล่ียแตกตางกัน   6   รายการ    คือ    
แตงกายเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน    เขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา    บอกใหเปนคุณคาของการเรียนวชิาพลศึกษา
ชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือมีโอกาส 

2)     พฤติกรรมการสอนทางดานการจดัการเรียนสอน     มีคาเฉล่ียแตกตางกัน   6    รายการ    คือ    มี
การเตรียมการสอนลวงหนา     สํารวจนักเรียนกอนเสมอ    มีแบบฝกหัดทักษะหลายรูปแบบ   การจดัเนื้อหาให
เหมาะสมกับเวลาท่ีสอน    ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเตรียมอุปกรณบันทึกนกัเรียนท่ีมีโรคประจําตัว 

3) พฤติกรรมการสอนดานการนําเทคโนโลยีหรือวัสดอุุปกรณมาใชมีคาเฉล่ียแตกตางกัน    คือ    ใช
โสตทัศนูปกรณเพื่อชวยในการสอน    นําวสัดุอุปกรณจากทองถ่ินนํามาดัดแปลงเปนอุปกรณกฬีา     ฝกให
นักเรียนไดอุปกรณกฬีาในทองถ่ินเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพของรางกาย     และทักษะใหเหมาะสมกับเพศและ
วัย     แนะนําใหนักเรียนเกี่ยวกับการใชการดูแลรักษาอุปกรณกฬีาและสถานท่ีนักเรียนไดมีสวนรวมในการดแูล
บํารุงรักษา     อุปกรณกฬีาและสถานท่ี    

4) พฤติกรรมการสอน     ดานลําดับข้ันตอนในระบบการสอนมีคาเฉล่ียแตกตางกัน     3     รายการ     
คือ     บอกขอบขายเนื้อหาวชิา     และช้ีแจงวัตถุประสงคของการสอนแตละคร้ังใหนกัเรียนมีสุขปฏิบัติหลังจาก
การเรียนทุกคร้ัง     ดัดแปลงวิธีการสอน    และจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
 5) พฤติกรรมการสอน    ดานการสรางเสริมแรงจูงใจในชั้นเรียนมีคาเฉล่ียแตกตางกนั   4   รายการ     
คือ   สรางบทเรียนหรือกจิกรรมใหมีความสนุกสนาน     กระตุนใหนกัเรียนอยากฝกฝนตนเองอยูเสมอ     จัด 
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ปายนิเทศเกี่ยวกับพลศึกษา     และการแขงขันกีฬาใหเปนปจจุบันอยูเสมอ   ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ดานทักษะกีฬาเปนรายบุคคล 
 6) สวนพฤติกรรมการสอนดานการวดั     และการประเมินผลการเรียนการสอน    บุคคลท้ังสองกลุม
รับรูไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ    .05    ทุกรายการ 
  

อดิศักดิ์     ปะพาน (  2544  ) ไดทําการวจิัยเร่ือง“สมรรถภาพท่ีพึ่งประสงคของครูพลศึกษากับ
พฤติกรรมการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาจงัหวัดนครราชสีมา ”กลุมตัวอยางในการวิจยัคร้ังนี้ คือครูสอนพลศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา     สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา    ปการศึกษา  2543   จํานวน   310   คน   
เคร่ืองมือท่ีใชในการการวิจยัเปนแบบวดัสมรรถภาพท่ีพึงประสงคของครูพลศึกษา    ปรับปรุงจาก   รัชนี   ขวญั
บุญจันทร    ดานวิชาการ    ดานคุณภาพและบุคลิกภาพ    ดานมนษุยสัมพันธ     แบบวัดพฤติกรรมการสอนท่ียึด
ผูเรียนเปนศูนยกลางผูวิจยัสรางข้ึนเองประกอบไปดวย 5 ดานคือ   ดานการสรางความรูดานการมีปฏิสัมพันธ  
ดานการมีสวนรวม  ดานการสรางงานเปนระบบและการประยุกตใช    ผลการวิจัยพบวา 

1)  ครูพลศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   มีสมรรถภาพท่ีพึงประสงค    โดยรวมอยูใน
ระดับท่ีคอนขางมาก ( x = 3.30  )  โดยมีสมรรถภาพดานมนุษยสัมพนัธ (x  = 3.23  ) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(x =  3.40 )   ดานคุณลักษณะและบุคลิกภาพ  (x = 3.31 ) ดานการสอนและการประเมินผล (x =  3.26  )   และ
ดานวิชาการ (x =  3.11)   อยูในระดบัท่ีคอนขางมากเชนกัน 
 2)     ครูพลศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   มีพฤติกรรมการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
โดยรวมอยูในระดับท่ีคอนขางมาก ( x =  3.13 )    โดยมีพฤติกรรมการสอนดานการมีสวนรวม (x = 3.23  )    
ดานการสรางความรู ( x = 3.01 ) และดานการประยกุตใช ( x =  3.05  )   อยูในระดับท่ีคอนขางมากเชนเดยีวกัน 
 3)     สมรรถภาพท่ีพึงประสงคของครูพลศึกษากับพฤติกรรมการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา     มีความสัมพันธในทางบวก    ระดับปานกลาง   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ   .01   (  r = .546  ) 
      
 มณีวรรณ  เยาวพันธ (2545) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณภาพการสอน กับพฤติกรรมการสอนโดย
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ของครูพลศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษา จังหวดัขอนแกน ผลการวิจยัพบวา 
 1.  การศึกษาคุณภาพการสอน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ของครูพลศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา จังหวดัขอนแกน ภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณาราย
ดานเรียนลําดบัทางสถิติมากไปหานอย พบวา ดานคณุธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ (x=3.80) ดานมนษุยสัมพันธกับ
นักเรียน (x=3.76) ดานการวดัและประเมิลผล (x=3.55) ดานการจัดการเรียนการสอน (x=3.40) และดานบุคลิด
ภาพ(x=3.39) 
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2. พฤติกรรมการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ของครูพลศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา จังหวดัขอนแกน ภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก 
พิจารณารายดานเรียนลําดับทางสถิติมากไปหานอย พบวาดานการปฏิสัมพันธและดานสรางความรู อยูในระดับ
คอนขางมาก(x=3.32) ดานการทํางานอยางเปนระบบ   (x=3.30) ดานการมีสวนรวม     (x=3.20)  และดาน
ประยุกตใช (x=3.20) 
 3.  ความสัมพันธระหวางคุณภาพการสอน กับพฤติกรรมการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ของครู
พลศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา จังหวดัขอนแกน 
ในความสัมพนัธกันในทางบวก    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=.40) 
  

กลาวโดยสรุปไดวา ครูผูสอนวิชาพลศึกษาควรมีความรูความสามารถในการปฏิบัตกิิจกรรมใหกบั
ผูเรียนทุก ๆ  ดานอยางเต็มศักยภาพ  โดยใชเทคนิคแผนการสอนท่ีสอดคลองกับขอจํากัดของ  ผูเรียนโดยยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางเปนระบบ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดจีนทําให
ผูเรียนเกดิศรัทธาและปฏิบัติตามแบบอยางท่ีเลือกสรรแลวเปนปกติวสัิย  เขารวมปฏิบัติงาน  ในสถานศึกษาตาม 
ความรูความสามารถและความถนัด  ใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา  และรวมมือพัฒนาการศึกษาของชุมชน
อยางเปนระบบ 
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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การวิจยัคร้ังนีมุ้งศึกษาเกี่ยวกับสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีดําเนินการวิจยัดังนี ้
  

กลุมตัวอยางประชากร 
การวิจยัคร้ังนี้ ใชกลุมตัวอยางท่ีเปนครูพลศึกษาท่ีสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  

จํานวน  27  แหง  โดยใชกลุมตัวอยางจากการกําหนดขนาดของสถาบันการศึกษาโดยแบงเปนสถาบันการศึกษา
ขนาดใหญ    สถาบันการศึกษาขนาดกลางและสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก โดยกําหนดตามจํานวนนักศึกษาดังนี้ 
คือ 

1.  สถาบันการศึกษาขนาดใหญ  จํานวนนกัศึกษาต้ังแต 15,000  คนข้ึนไป จํานวน 5  แหง ๆ ละ  10  คน 
รวม  50  คน 

2.  สถาบันการศึกษาขนาดกลาง จํานวนนักศึกษาต้ังแต 10,000 – 14,999 คน  จํานวน  3  แหง ๆ ละ  7  
คน รวม  21  คน 

3.  สถาบันการศึกษาขนาดเล็ก จํานวนนักศึกษานอยกวา  10,000  คนจํานวน  19  แหง ๆ ละ  5  คน รวม  
95  คน 

รวมกลุมตัวอยางท้ังส้ิน  166  คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
             เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 
           ตอนท่ี  1  สถานภาพทั่วไปของแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบตรวจคําตอบ (Check list) 
             ตอนท่ี  2 การปฏิบัติการสอนเก่ียวกับสภาพการสอนวิชาพลศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพล
ศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 
             ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับสภาพการสอนวิชาพลศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพล
ศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open  ended) 
 
การสรางเคร่ืองท่ีใชในการวิจัย 
            1.  ศึกษาคนควาเอกสาร ตําราและรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 
            2.  นําขอมูลท่ีไดนํามาสรางแบบสอบถาม   
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         3.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจแลวนํามาแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
                ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

1. หาความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม 
                2. หาความเช่ือม่ัน (Reliability)  ดวยวิธีการสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแอลฟา ไดความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ = .95 
 
การเก็บและรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยใชวิธีการเก็บและรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 1.  ผูวิจัยไดสงขอมูลไปยังกลุมตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 166 ชุดและไดรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน
ดวยตนเองและอีกสวนหนึ่งรับกลับคืนทางไปรษณีย จํานวน 164  ชุด คิดเปนรอยละ 99.00 
  
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ทางสังคมศาสตร SPSS ดังนี้ 

 1.  นําแบบสอบถามตอนท่ี 1  เกี่ยวกับ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถ่ีมา
หาคารอยละและนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

2.  นําแบบสอบถามตอนท่ี 2 มาแจกแจงความถ่ีของคําตอบแตละขอมาหาคาเฉล่ีย (X) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  

3.  นําแบบสอบถามตอนท่ี  3  มาแจกแจงถ่ี แลวนําเสนอเปนแบบความเรียง 
 
โดยกําหนดคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา  ( Rating  Scale )  กําหนดคาคะแนนเปน  5  ระดบั  ดังนี ้

(4)       หมายถึงมีระดับการปฏิบัติการสอนระดับมากที่สุด    
(3)       หมายถึงมีระดับการปฏิบัติการสอนระดับมาก                         
(2)      หมายถึงมีระดับการปฏิบัติการสอนระดับนอย                             
(1)      หมายถึงมีระดับการปฏิบัติการสอนระดับนอยท่ีสุด                    
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18 
นําคาเฉล่ียมาแปลความหมายของขอมูลโดยเกณฑ ดังนี ้ 
คาเฉล่ียระหวาง   3.25 – 4.00   หมายความวามีระดับการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด    

             คาเฉล่ียระหวาง   2.50 – 3.24   หมายความวา มีระดับการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมาก                         
 คาเฉล่ียระหวาง   1.75 – 2.49   หมายความวามีระดับการปฏิบัติการสอนอยูในระดับนอย                             
             คาเฉล่ียระหวาง   1.00 – 1.74   หมายความวา มีระดับการปฏิบัติการสอนอยูในระดับนอยท่ีสุด                    
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังครูพลศึกษาท่ีสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใน 

กรุงเทพมหานคร  จํานวน  27  แหง  แบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 166  ชุด ไดรับแบบสอบถามคืนมา  164  ชุด   
 คิดเปนรอยละ 99.00  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลรวม  3  ตอน  ดังนี้คือ 
 

ตอนท่ี  1 สถานภาพท่ัวไปของแบบสอบถาม 
ตารางท่ี  1  จํานวนและคารอยละเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของแบบสอบถาม 
 
 รายการ จํานวน    (N = 164) รอยละ 
1. เพศ 

     1.1. ชาย 
     1.2. หญิง 

 
150 
14 

 
91.00 
9.00 

2. อายุ 
     2.1.  นอยกวา  25  ป                         
     2.2.  25 – 30    ป                                
     2.3.  31 – 35   ป                                 
     2.4   36-40      ป 
     2.5.  41- 45     ป 
     2.6.  46- 50     ป 
     2.7.  51 ปข้ึนไป 

 
0 

20 
36 
50 
40 
15 
2 

 
00.00 
12.00 
22.00 
30.00 
24.00 
9.00 
1.00 

3. ประสบการณในการสอน 
    3.1.   นอยกวา  5  ป 
    3.2.   5-10      ป 
    3.3.   11-15    ป 
    3.4.   16-20   ป 
    3.5.   21-25    ป 
    3.6.   25 ปข้ึนไป  
  
 

 
0 

50 
60 
41 
13 
0 
 
 

 
00.00 
30.00 
37.00 
25.00 
8.00 

00.00 
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 รายการ จํานวน    (N = 164) รอยละ 
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

    4.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
    4.2  ปริญญาตรี 
    4.3  ปริญญาโท 
    4.4  ปริญญาเอก 

 
0 

64 
100 
0 

 
00.00 
39.00 
61.00 
00.00 

5. ทานเคยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการสอนพลศึกษาท่ีเนนผูเรียน
เปนศูนยกลางบางหรือไม 
    5.1   เคย                                  
    5.2  ไมเคย 

 
 

130 
34 

 
 

79.00 
21.00 

6. ทานเคยคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลในหนวยงานและนอก
หนวยงานเพ่ือพัฒนาตนเอง 
  6.1  มาก                                 
   6.2  นอย 

 
 

135 
29 

 
 

82.00 
18.00 

 
จากตารางท่ี  1  พบวา สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

91.00 รองลงมาเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 9.00   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาย ุ36-40  ป  คิดเปนรอยละ 
30.00 รองลงมามีอายุ 41-45  ป คิดเปนรอยละ 24.00 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการสอน 
11-15  ป  คิดเปนรอยละ 37.00  รองลงมามีประสบการณในการสอน 5-10  ป  คิดเปนรอยละ 30.00  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีวฒุิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท  คิดเปนรอยละ 61.00  รองลงมามีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 39.00  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกบัการสอน
พลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คิดเปนรอยละ  79.00 และผูตอบแบบสอบถามสวนมากเคยคนควาหา
ความรูจากแหลงขอมูลในหนวยงานและนอกหนวยงานเพื่อพัฒนาตนเอง คิดเปนรอยละ  82.00  ตามลําดับ 
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ตอนท่ี  2  การปฏิบตัิการสอนเกี่ยวกับสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี  2 คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการปฏิบัติการสอนเก่ียวกับสภาพการสอนวิชาพล 

ศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ดาน 
การใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 

การปฏิบัติการสอน ขอ สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 
X S.D การแปลผล 

1. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมใหผูเรียนเลือกวิธีคิดคนหาแนวทาง การอบอุนรางกายที่
เหมาะสมกับตนเอง กลุม กิจกรรม เน้ือหา ทักษะกีฬาสถานที่และอุปกรณ 

 
3.68 

 

.47 

 

มากที่สุด 

2. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนสังเกต  แยกแยะ วิเคราะหประโยชน
ของการอบอุนรางกายทาตาง ๆ 

 

3.76 

 

.43 

 

มากที่สุด 

3. 
 

ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนไดเลือกฝกทักษะกีฬาอยาง
สรางสรรคตามธรรมชาติ 

 

3.36 

 

.48 

 

มากที่สุด 

4. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนพัฒนาวิธีการรูปแบบการฝกกิจกรรม
พลศึกษาและทักษะกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองและกลุม 

 

3.34 

 

.47 

 

มากที่สุด 

5. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุน ใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาอยาง
จริงจังและตอเน่ือง เต็มตามศักยภาพ 

 

3.38 

 

.49 

 

มากที่สุด 

6. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาแบบฝกกิจกรรม
พลศึกษาและทักษะกีฬา จากแหลงเรียนรูตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

 

3.37 

 

.48 

 

มากที่สุด 

7. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนที่มีทักษะกีฬาที่ดีไดพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ืองเต็มตามศักยภาพ 

 

3.43 

 

.50 

 

มากที่สุด 

8. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดนําขอบกพรองของตนเองและกลุม
มาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น โดยการฝกปฏิบัติบอย ๆ  อยางตอเน่ือง 

 

3.51 

 

.51 

 

มากที่สุด 

9. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําให 
ผูเรียนพัฒนา ปรับปรุงตนเอง 

 

3.52 

 

.52 

 

มากที่สุด 

 รวม 3.53 .35 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี  2  พบวาสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ดานการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดบัมากท่ีสุด
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนสังเกต  แยกแยะ 
วิเคราะหประโยชนของการอบอุนรางกายทาตาง ๆ (x = 3.76) รองลงมาคือผูสอนใชวธีิสอนโดยสงเสริมให
ผูเรียนเลือกวิธีคิดคนหาแนวทาง การอบอุนรางกายท่ีเหมาะสมกับตนเอง กลุม กิจกรรม เนื้อหา ทักษะกีฬา
สถานท่ีและอุปกรณ (x = 3.68 ) ตามลําดบั 

DPU



 

22 
ตารางท่ี 3  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการปฏิบัติการสอนเก่ียวกับสภาพการสอนวิชาพล 

ศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ดาน 
การใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธตอกัน 

 

การปฏิบัติการสอน ขอ สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 
X S.D การแปลผล 

1. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดเลือกจัดกลุมยอยของตนเอง เพ่ือ
อบอุนรางกายตามความสามารถและความเหมาะสม 

 

3.61 

 

.49 

 

มากที่สุด 

2. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมใหผูเรียน ไดแลกเปลี่ยนทาในการบริหารรางกายและ
ระหวางกลุมที่เหมาะสมกับกิจกรรมและเน้ือหา 

 

3.70 

 

.46 

 

มากที่สุด 

3. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมใหผูเรียนที่มีทักษะกีฬาที่ดีไดชวยเหลือและแนะนําเพ่ือน ๆ 
ในกลุม 

 

3.62 

 

.49 

 

มากที่สุด 

4. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นปรึกษาหารือใน
กลุมเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาไดอยางเหมาะสม 

 

3.56 

 

.50 

 

มากที่สุด 

5. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนนํากิจกรรมพลศึกษา เปนสื่อในการ
สรางความสัมพันธที่ดีตอกันและรวมกันปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาอยางมีความสุข 

 

3.56 

 

.50 

 

มากที่สุด 

6. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดฝกบทบาทการเปนผูนํา ผูตามที่ดี 
รวมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น ในการปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาในกลุม 

 

3.66 

 

.48 

 

มากที่สุด 

7. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดหาวิธีการและแบบฝกกิจกรรมพล
ศึกษาและทักษะกีฬา เพ่ือแกไขขอบกพรองของตนเองและกลุม 

 

3.71 

 

 

.46 

 

มากที่สุด 

8. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนรูปแบบการฝกกิจกรรมพลศึกษาและ
ทักษะกีฬาจากกลุมอื่น ๆ มาปรับปรุงใชใหเหมาะสมกับกลุมตนเอง 

 

3.48 

 

.50 

 

มากที่สุด 

9. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนไดฝกทักษะกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง
และกลุมอยางตอเน่ือง 

 

3.47 

 

.50 

 

มากที่สุด 

10. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนไดนําผลการเลนกีฬาเปนทีมของกลุม
ตนเองมาวิเคราะหรวมกัน เพ่ือปรับปรุงแกไขการเลนเปนทีมตอไป 

 

3.64 

 

.48 

 

มากที่สุด 

 รวม 3.55 .28 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี  3  พบวาสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ดานการใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธตอกัน ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดหาวิธีการและ
แบบฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา เพื่อแกไขขอบกพรองของตนเองและกลุม (x = 3.71) รองลงมาคือ 
 

DPU



 

23 
ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมใหผูเรียน ไดแลกเปล่ียนทาในการบริหารรางกายและระหวางกลุมท่ีเหมาะสมกับ
กิจกรรมและเนื้อหา ( x = 3.70 )  ตามลําดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 

24 
ตารางท่ี 4  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการปฏิบัติการสอนเก่ียวกับสภาพการสอนวิชาพล 

ศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ดาน 
การใหผูเรียนมีสวนรวม 

 

การปฏิบัติการสอน ขอ สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 
X S.D การแปลผล 

1. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการอบอุนรางกายท่ี
เหมาสมกับเน้ือหาและกิจกรรม ในกลุมยอยของตนเอง 

 

3.58 

 

.46 

 

มากที่สุด 

2. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดมีสวนรวมสาธิต การฝกปฏิบัติ
กิจกรรมพลศึกษาทักษะกีฬาอยางสรางสรรคตามธรรมชาติ 

 

3.55 

 

.48 

 

มากที่สุด 

3. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียน มีสวนรวมแสดงออกทางดาน
กิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาอยางทั่วถึง 

 

3.54 

 

.50 

 

มากที่สุด 

4. ผูสอนใชวิธีสอน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวมฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา
ตามความสนใจ 

 

3.57 

 

.50 
 

มากที่สุด 

5. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดมีสวนรวมแสดงความคิดที่
หลากหลายและรวมแสดงออกทางดานทักษะกีฬาตามความสามารถ 

 

3.51 
 

.43 
 

มากที่สุด 

6. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวม ในการออกแบบการฝกทักษะ
กีฬา จากแหลงเรียนตาง ๆ และนํามาฝกปฏิบัติรวมกัน 

 

3.56 
 

.48 
 

มากที่สุด 

7. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการนําทักษะกีฬาเพ่ือ
พัฒนาสูการเลนเปนกลุมหรือเปนทีม 

 

3.51 
 

.45 

 

มากที่สุด 

8. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดและปรับปรุง
รูปแบบวิธีการฝก กิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาใหเหมาสมกับสภาพสนามและอุปกรณ 

 
3.52 

 
.48 

 

มากที่สุด 

9. ผูสอนใชวีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกลุมเพ่ือเลือกแบบฝก
วิธีการฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาที่ตนเองและกลุมปฏิบัติไดผลดี 

 
3.51 

 
.44 

 

มากที่สุด 

10. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดระเบียบ 
กติกา ขอตกลงรวมกัน ในการใช เก็บรักษาและซอมแซมอุปกรณกีฬา 

 
3.70 

 
.46 

 

มากที่สุด 

11. ผูสอนใชวีสอน โดยสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเสนอวีวัดและประเมินผลการเรียน
ของตนเองและกลุม 

 
3.50 

 
.50 

 

มากที่สุด 

12 ผูสอนใชวีสอนโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม ในการนําผลการประเมิน มาปรับปรุง
และสรางแบบฝกเพ่ือพัฒนาตนเองและกลุม 

 
3.53 

 
.51 

 

มากที่สุด 

 รวม 3.57 .17 มากที่สุด 

 

 
 
 

DPU



 

25 
จากตารางท่ี 4  พบวาสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ดานการใหผูเรียนมีสวนรวม ในภาพรวมมีการปฏิบัติการสอนอยู
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดบัมากท่ีสุดโดยเรียงลําดับจาก 
มากไปหานอยไดดังนี้คือ ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนด
ระเบียบ กติกา ขอตกลงรวมกัน ในการใช เก็บรักษาและซอมแซมอุปกรณกีฬา ( x = 3.70 ) รองลงมาคือผูสอน
ใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการอบอุนรางกายท่ีเหมาสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรม ในกลุมยอยของตนเอง ( x = 3.58 )ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

26 
ตารางท่ี 5  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการปฏิบัติการสอนเก่ียวกับสภาพการสอนวิชาพล 

ศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ดาน 
การใหผูเรียนไดเรียนรูจากกระบวนการ 

การปฏิบัติการสอน ขอ สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 
X S.D การแปลผล 

1. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดอบอุนรางกาย ตามข้ันตอนที่มีผลดีตอ
การปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา 

 

3.51 

 

.41 

 

มากที่สุด 

2. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนไดสาธิตขั้นตอน การฝกกิจกรรมพล
ศึกษาและทักษะกีฬาที่ตนเองและกลุมถนัด 

 

3.53 

 

.45 

 

มากที่สุด 

3. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดวางแผนการฝกปฏิบัติกิจกรรมพล
ศึกษาและทักษะกีฬา ตามขั้นตอนใหเหมาะสมกับตนเองและกลุม 

 

3.51 

 

.43 

 

มากที่สุด 

4. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา
ตามข้ันตอนจากงายไปหายาก 

 

3.55 

 

.46 

 

มากที่สุด 

5. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนไดฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา
อยางตอเน่ืองตามระบวนการที่ถูกตอง 

 

3.54 

 

.43 

 

มากที่สุด 

6. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียน คิดคนรูปแบบและปรับเปล่ียนการฝก
กิจกรรมพลศึกษาทักษะกีฬาที่ถูกตองตามกระบวนการและปฏิบัติไดถูกตองตามขั้นตอน 

 

3.48 

 

.46 

 

มากที่สุด 

7. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนํา ใหผูเรียนไดจัดทําโครงการ เก่ียวกับขั้นตอน
กระบวนการฝก การผลิตอุปกรณกีฬา และกติกาตามความสนใจ 

 

3.45 

 

.50 

 

มากที่สุด 

8. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดแสดงผลงาน กระบวนการและ
ขั้นตอน การฝกปฏิบัติกิจกรรพลศึกษาและทักษะกีฬาที่ตนเองและกลุมสนใจในรูปของ ปาย
นิเทศ,รายงาน,นิทรรศการ 

 
 

3.52 

 
 

.45 

 
 
มากที่สุด 

9. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดสรุป กระบวนการอบอุนรางกาย ที่มี
ผลตอการฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา 

 

3.56 

 

.44 

 

มากที่สุด 

10. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมพลศึกษา ตามกลุมสนใจ
เพ่ือเพ่ิมระดับความสามารถใหสูงขึ้น เชน ชมรมกีฬาตาง ๆ 

 

3.55 

 

.48 

 

มากที่สุด 

11. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนนําผลของการเลนกีฬา มาสรุปตาม
กระบวนการ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขตนเองและกลุม 

 

3.53 
 

 

.43 

 

มากที่สุด 

12. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดปฏิบัติตามระเบียบ กติกา ขอตกลงใน
การใช เก็บรักษาและซอมแซม อุปกรณกีฬาไดอยางเหมาะสม 

 

3.54 

 

.42 

 

มากที่สุด 

 รวม 3.51 .29 มากที่สุด 

 

 
 

DPU



 

27 
จากตารางท่ี  5  พบวาสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ดานการใหผูเรียนไดเรียนรูจากกระบวนการ ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดสรุป 
กระบวนการอบอุนรางกาย ท่ีมีผลตอการฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา (x = 3.56) รองลงมาคือผูสอนใช
วิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาตามข้ันตอนจากงายไปหายาก  
และผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมพลศึกษา ตามกลุมสนใจเพือ่เพ่ิมระดับ
ความสามารถใหสูงข้ึนเชนชมรมกีฬาตาง ๆ (x = 3.55 ) ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 

28 
ตารางท่ี 6  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการปฏิบัติการสอนเก่ียวกับสภาพการสอนวิชาพล 

ศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ดาน 
การใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช 

 

การปฏิบัติการสอน ขอ สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 
X S.D การแปลผล 

1. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดนํารูปแบบการอบอุนรางกาย ไปใช
ในการออกกําลังกาย ใหเหมาะสมกับตนเอง /กลุม / กิจกรรม / อุปกรณและสถานที่ 

 
3.53 

 
.47 

 
มากที่สุด 

2. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมใหผูเรียนไดสรุปผลดีผลเสียของการปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษา
และทักษะกีฬา และนําไปใชในการออกกําลังกายไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 

 
3.54 

 
.48 

 
มากที่สุด 

3. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดนํารูปแบบกิจกรรมพลศึกษาและ
ทักษะกีฬาไปใชในการ แขงขัน ประกวด 

 
3.52 

 
.49 

 
มากที่สุด 

4. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดวิเคราะหและตัดสินใจนําทักษะกีฬา
ยอยที่ไดฝก ไปใชในการเลนทีมไดอยางเหมาะสม 

 
3.51 

 
.47 

 
มากที่สุด 

5. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดจัดกลุม ทีม และจัดการแขงขันกีฬา
ตามความเหมาะสมกับตนเองและกลุม 

 
3.53 

 
.46 

 
มากที่สุด 

6. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนได วิเคราะห เปรียบเทียบ รูปแบบและ
แผนการเลนกีฬา เพ่ือพัฒนาและนําไปใชในการเลนทีม 

 
3.54 

 
.43 

 
มากที่สุด 

7. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมใหผูเรียน ไดสรุปประโยชนที่ไดรับ จากการเขารวมกิจกรรม
พลศึกษา และนําไปใชในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3.56 

 
.47 

 
มากที่สุด 

8. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดนําผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมพล
ศึกษาและทักษะกีฬาที่ตนเองและกลุมไดรับจัดทําเปนแฟมสะสมงาน 

 
3.55 

 
.42 

 
มากที่สุด 

9. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดนําผลแพชนะ มาวิเคราะห อภิปราย
สรุปเปนแนวทางในการนําไปใชเพ่ือพัฒนาตนเองและกลุม 

 
3.51 

 
.41 

 
มากที่สุด 

 รวม 3.52 .34 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 6  พบวาสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ดานการใหผูเรียนนําความรูไปประยกุตใช ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมใหผูเรียน ไดสรุปประโยชนท่ีไดรับ 
จากการเขารวมกิจกรรมพลศึกษา และนําไปใชในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ (x = 3.56) รองลงมาคือ
ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดนําผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา
ท่ีตนเองและกลุมไดรับจัดทําเปนแฟมสะสมงาน (x = 3.55) ตามลําดับ 
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29 
ตารางท่ี 7  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการปฏิบัติการสอนเก่ียวกับสภาพการสอนวิชาพล 

ศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ใน 
ดาน ๆ ตาง  

 

ขอ สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา การปฏิบัติการสอน 
  X S.D การแปลผล 

1. ดานการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 3.53 .35 มากท่ีสุด 
2. ดานการใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธตอกัน 3.55 .28 มากท่ีสุด 
3. ดานการใหผูเรียนมีสวนรวม 3.57 .17 มากท่ีสุด 
4. ดานการใหผูเรียนไดเรียนรูจากกระบวนการ 3.51 .29 มากท่ีสุด 
5. ดานการใหผูเรียนนําความรูไปประยกุตใช 3.52 .34 มากท่ีสุด 
 รวม 3.54 .28 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี  7  พบวาสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ในดาน ๆ ตาง ในภาพรวมมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดบัมากท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดดังนี้คือดานการใหผูเรียนมีสวนรวม (x = 3.57) รองลงมาคือดานการใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธตอกัน(x = 3.55 )     
ดานการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง(x = 3.53 )  ดานการใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช    (x = 3.52 )  
และดานการใหผูเรียนไดเรียนรูจากกระบวนการ(x = 3.51 )     ตามลําดบั 
 
ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 

 1.  ควรจัดใหมีการสรางเครือขายกลุมวิชาพลศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 2.  ควรจัดใหมีการอบรมเกีย่วกับการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา
โดยตรง 
 3.  ควรนํานวตกรรมใหม ๆ  มาเผยแพรใหกับครูพลศึกษาท่ีทําการสอนในระดับอุดมศึกษา 
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บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพล
ศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังครูพลศึกษาท่ีสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  จํานวน  27  แหง  รวมทั้งส้ิน  166  ฉบับ โดยสวนหนึ่งรับคืน
ดวยตนเองและอีกสวนหนึ่งรับคืนทางไปรษณยี  ไดรับแบบสอบถามคืนมา  164  ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.00  
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม  SPSS   วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
แลนําเสนอในรูปตารางและความเรียง   
 
ผลการวิจัยพบวา 
 1.  สถานภาพทั่วไปของแบบสอบถาม 

สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  รองลงมาเพศหญิง     ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอาย ุ36-40  ป  รองลงมามีอายุ 41-45  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ
ในการสอน11-15  ป  รองลงมามีประสบการณในการสอน 5-10  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท  รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคย
เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการสอนพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  และผูตอบแบบสอบถามสวนมากเคย
คนควาหาความรูจากแหลงขอมูลในหนวยงานและนอกหนวยงานเพ่ือพัฒนาตนเอง ตามลําดับ 
 

2.  การปฏิบตักิารสอนเกี่ยวกับสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร รวม  5  ดาน 
 2.1.  ดานการใหผูเรียนสรางการเรียนรูดวยตนเอง    สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ดานการใหผูเรียนสรางความรูดวย
ตนเอง ในภาพรวมมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีการปฏิบัติการสอน
อยูในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําให
ผูเรียนสังเกต  แยกแยะ วิเคราะหประโยชนของการอบอุนรางกายทาตาง ๆ รองลงมาคือผูสอนใชวิธีสอนโดย
สงเสริมใหผูเรียนเลือกวิธีคิดคนหาแนวทาง การอบอุนรางกายท่ีเหมาะสมกับตนเอง กลุม กิจกรรม เนื้อหา 
ทักษะกีฬาสถานที่และอุปกรณ ตามลําดับ 
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2.2   ดานการใหผูเรียนปฏิสัมพันธตอกัน    สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปน 

ศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ดานการใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธตอ
กัน ในภาพรวมมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการปฏิบัติการสอน
อยูในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําให
ผูเรียนไดหาวธีิการและแบบฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา เพื่อแกไขขอบกพรองของตนเองและกลุม  
รองลงมาคือผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมใหผูเรียน ไดแลกเปล่ียนทาในการบริหารรางกายและระหวางกลุมท่ี
เหมาะสมกับกจิกรรมและเนือ้หา   ตามลําดบั 

2.3.   ดานการใหผูเรียนมีสวนรวม   สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ดานการใหผูเรียนมีสวนรวม ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการกําหนดระเบียบ กติกา ขอตกลงรวมกัน ในการใช เก็บรักษาและซอมแซมอุปกรณกีฬา รองลงมาคือ
ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการอบอุนรางกายท่ีเหมาสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรม ในกลุมยอยของตนเอง ตามลําดบั 

2.4.  ดานการใหผูเรียนรูจากกระบวนการ  สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปน 
ศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ดานการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
กระบวนการ ในภาพรวมมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการ
ปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริม
และแนะนําใหผูเรียนไดสรุป กระบวนการอบอุนรางกาย ท่ีมีผลตอการฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา 
รองลงมาคือผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาตาม
ข้ันตอนจากงายไปหายาก  และผูสอนใชวธีิสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมพลศึกษา 
ตามกลุมสนใจเพ่ือเพ่ิมระดับความสามารถใหสูงข้ึน เชน ชมรมกีฬาตาง ๆ ตามลําดับ    

2.5   ดานการใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช    สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปน 
ศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ดานการใหผูเรียนนําความรูไป
ประยุกตใช ในภาพรวมมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการ
ปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริม
ใหผูเรียน ไดสรุปประโยชนที่ไดรับ จากการเขารวมกิจกรรมพลศึกษา และนําไปใชในการแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รองลงมาคือผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดนําผลงานจากการปฏิบัติ
กิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาท่ีตนเองและกลุมไดรับจัดทําเปนแฟมสะสมงาน  ตามลําดับ 
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2.6.  เม่ือพิจารณารวมดานตาง  ๆ  ทุกดาน แลวพบวา สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียน 

เปนศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ในดาน ๆ ตาง ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือดานการใหผูเรียนมีสวนรวม รองลงมาคือ ดานการใหผูเรียนได
ปฏิสัมพันธตอกัน ดานการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ดานการใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช  และ
ดานการใหผูเรียนไดเรียนรูจากกระบวนการ  ตามลําดับ 
 

3  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  จากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะพอสรุปไดดังนี้  ควรจัดใหมีการ
สรางเครือขายกลุมวิชาพลศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ควรจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษาโดยตรง   ควรนํานวตกรรมใหม ๆ  มาเผยแพรใหกับครูพลศึกษาท่ีทําการ
สอนในระดับอุดมศึกษา 
  

อภิปลายผลการวิจัย 
1. สถานภาพท่ัวไปของแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญเปนเพศชาย  

รองลงมาเพศหญิง     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาย ุ36-40  ป  รองลงมามีอายุ 41-45  ป  โดยพื้นฐานแลว
ครูพลศึกษาควรจะมีอายุอยูในชวงนี้ท่ีจะทําการสอนพลศึกษาไดดี เนื่องมาจากเปนผูท่ีมีวุฒิภาวะ มีความรู
ความสามารถ ในการพจิารณาในเร่ืองตาง  ๆ  ไดดี  ไดอยางมีเหตุผลและสามารถเขาใจถึงกระบวนการและ
ทักษะในการสอนพลศึกษาไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ นอคเคน (อางถึงในอดิศักดิ ์ ปะพาน 
2544 ) พบวาครูพลศึกษาเพศชายไดรับการยอมรับมากกวาเพศหญิงและครูพลศึกษาท่ีมีอายุนอยจะมี
ความสามารถในการสอนพลศึกษามากกวาครูพลศึกษาท่ีมีอายุมาก 

 
จากการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีประสบการณในการสอน 11-15  ป  รองลงมามีประสบการณในการสอน 5-10  ป  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีวฒุิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท  รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  จะ
เห็นไดวาครูพลศึกษามีการตืน่ตัวในการพัฒนาตนเองและมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองในดานความรูดาน
วิชาการทางการศึกษาใหมีวฒุิทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน ทําใหเขาใจกระบวนการและทักษะในการสอนพลศึกษาได
เปนอยางด ี
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2.  การปฏิบตักิารสอนเกี่ยวกับสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร รวม  5  ดาน 
   2.1.  ดานการใหผูเรียนสรางการเรียนรูดวยตนเอง    สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียน
เปนศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ดานการใหผูเรียนสรางความรู
ดวยตนเอง ในภาพรวมมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการ
ปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริม
และแนะนําใหผูเรียนสังเกต  แยกแยะ วิเคราะหประโยชนของการอบอุนรางกายทาตาง ๆ รองลงมาคือผูสอนใช
วิธีสอนโดยสงเสริมใหผูเรียนเลือกวิธีคิดคนหาแนวทาง การอบอุนรางกายท่ีเหมาะสมกับตนเอง กลุม กิจกรรม 
เนื้อหา ทักษะกีฬาสถานท่ีและอุปกรณ จะเห็นไดวาการปฏิบัติการสอนครูพลศึกษาพยายามมุงเนนให
ความสําคัญกับผูเรียนเปนหลักเพื่อเปนการเตรียมการรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกเทคโนโลยี สังคม
เศรษฐกิจและการเมือง ท้ังนีค้รูพลศึกษาใหความสําคัญสูงสุดคือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เพื่อใหผูเรียนไดพฒันาเต็มตามศักยภาพตามความสามารถเรียนรูดวยตนเองและรูจักแสวงหาความรู
ไดอยางตอเนือ่งตลอดชีวิต 
 

2.2  ดานการใหผูเรียนปฏิสัมพันธตอกัน    สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปน 
ศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ดานการใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธตอ
กัน ในภาพรวมมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการปฏิบัติการสอน
อยูในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําให
ผูเรียนไดหาวธีิการและแบบฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา เพื่อแกไขขอบกพรองของตนเองและกลุม  
รองลงมาคือผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมใหผูเรียน ไดแลกเปล่ียนทาในการบริหารรางกายและระหวางกลุมท่ี
เหมาะสมกับกจิกรรมและเนือ้หา จะเห็นไดวาการปฏิบัตกิารสอนของครูพลศึกษาไดเปดโอกาสใหนักศึกษาได
อบอุนรางกายอยางเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและกิจกรรมท่ีสอน และเปดโอกาสใหนกัศึกษาทํางานเปนกลุมและ
ฝกใหนกัศึกษาท่ีมีความสามารถไดมีสวนใหความชวยเหลือเพ่ือน ๆ  ซ่ึงสอดคลองกับ วรศักดิ์  เพียงชอบ (2523) 
ท่ีกลาวไววาการสอนแตละคร้ังควรใหนกัเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางท่ัวถึง ทําบทเรียนใหสนุก จัด
กิจกรรมและบรรยากาศในการเรียนการสอนใหเปนกนัเอง 

 
2.3.   ดานการใหผูเรียนมีสวนรวม   สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

ของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ดานการใหผูเรียนมีสวนรวม ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการกําหนดระเบียบ กติกา ขอตกลงรวมกัน ในการใช เก็บรักษาและซอมแซมอุปกรณกีฬา รองลงมาคือ 
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ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการอบอุนรางกายท่ีเหมาสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมในกลุมยอยของตนเอง จะเห็นไดวาการปฏิบัติการสอนของครูพลศึกษาจะเนนใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและใหโอกาสนักศึกษาอบอุนรางกายอยางเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการสอนและ
สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของนักศึกษาทุกคนมีสวนเขารวมกจิกรรมเชนเดยีวกับ บํารุง  กลัดเจริญ และ
ฉวีวรรณ   กินนาวงศ  (2533) ท่ีไดกลาววาการสอนท่ีดีนัน้ตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดคนควาหาเหตุผล เปด
โอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํางานและดําเนินกจิกรรมรวมกนั 
 

2.4  ดานการใหผูเรียนรูจากกระบวนการ  สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปน 
ศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ดานการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
กระบวนการ ในภาพรวมมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการ
ปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริม
และแนะนําใหผูเรียนไดสรุป กระบวนการอบอุนรางกาย ท่ีมีผลตอการฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา 
รองลงมาคือผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาตาม
ข้ันตอนจากงายไปหายาก  และผูสอนใชวธีิสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมพลศึกษา 
ตามกลุมสนใจเพ่ือเพ่ิมระดับความสามารถใหสูงข้ึน เชน ชมรมกีฬาตาง ๆ  จะเหน็ไดวาการปฏิบัตกิารสอนของ
ครูพลศึกษาสามารถอธิบายและประกอบการสาธิตทักษะกีฬาไดอยางชัดเจนและปฏิบัติตามงาย และสามารถ
ดัดแปลงการสอนและกจิกรรมไดอยางเหมาะสมตามสภาพแวดลอมและแนะนําการฝกทักษะพ้ืนฐานการ
เคล่ือนไหวและทักษะพ้ืนฐานการเลนกฬีาอยางใกลชิดและท่ัวถึงทําใหนักศึกษาเกดิการเรียนรูจากกระบวนการ
สอนของครูพลศึกษาไดอยางดี 
 

2.5   ดานการใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช    สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปน 
ศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ดานการใหผูเรียนนําความรูไป
ประยุกตใช ในภาพรวมมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการ
ปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริม
ใหผูเรียน ไดสรุปประโยชนท่ีไดรับ จากการเขารวมกิจกรรมพลศึกษา และนําไปใชในการแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รองลงมาคือผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดนําผลงานจากการปฏิบัติ
กิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาท่ีตนเองและกลุมไดรับจัดทําเปนแฟมสะสมงานซ่ึงสอดคลองกับ รัชนี  ขวัญ
บุญจัน (2536) กลาววาการสอนวิชาพลศึกษามีความแตกตางจากวิชาอ่ืน ๆ  เนื่องจากวิชาพลศึกษาตองใช
กิจกรรมและการออกกําลังกายเปนส่ือ ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและนกัเรียนจะตองฝกปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนัได และยังสอดคลองกับ สมคิด  คิดประสงค  (2521) ได
กลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนวิชาพลศึกษาไววา เพื่อสงเสริมใหเดก็มีทักษะดานตาง ๆ เพื่อนําทักษะในการ
กีฬาประเภทตาง ๆ ไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองในชีวิตประจําวัน  
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2.6.  เม่ือพิจารณารวมดานตาง  ๆ  ทุกดาน แลวพบวา สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียน 

เปนศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ในดาน ๆ ตาง ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือดานการใหผูเรียนมีสวนรวม รองลงมาคือ ดานการใหผูเรียนได
ปฏิสัมพันธตอกัน ดานการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ดานการใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช  และ
ดานการใหผูเรียนไดเรียนรูจากกระบวนการจะเหน็ไดวาครูพลศึกษาเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเปนผูท่ี
สงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการมีสวนรวมโดยแสดงออกทางดานกิจกรรมกีฬาและทักษะกฬีา 
ซ่ึงสอดคลองกับ จรวย  วงษแกนคํา (2529) ไดกลาวถึงลักษณะของการสอนท่ีดีไววาควรเปดโอกาสใหนักเรียน
มีสวนรวมในการวางแผนในการดําเนินกจิกรรมรวม ท้ังการประเมินผลการเรียนการสอน และยังสอดคลองกับ 
สุพิน  บุญชูวงศ  (2538) ไดกลาวถึงลักษณะการสอนท่ีดไีววา ควรสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุม เปด
โอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกัน   

 
ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยสภาพการสอนวชิาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ในกรุงเทพมหานครมีขอเสนอแนะดังนี ้

ขอเสนอแนะเชิงโยบาย 
1.  จากสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 

เอกชน ในกรุงเทพมหานครพบวาสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ในดาน ๆ ตาง ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดบัมากท่ีสุดก็
จริงอยูแตถาขาดการสนับสนุนจากผูบริการมหาวิทยาลัยในเร่ืองการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปก็จะทําใหการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษามีการมีการพัฒนาไดนอย ฉะนั้นผูบริหารมหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหครูพลศึกษาได
มีการศึกษาเพิม่เติมใหมากย่ิงข้ึนเพื่อท่ีจะไดนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตอไป 

 
ขอเสนอแนะทางวิชาการ 
1.  สถาบันการศึกษาเอกชนควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูพลศึกษามีผลงานทางวิชาการใหมากข้ึน 
2.  ควรมีหนวยงานควรจัดเวทีใหกับครูพลศึกษาไดนําผลงานทางวิชาการทางพลศึกษา 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังตอไป 
1.  ควรทําการวิจัยเกีย่วกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพลศึกษากับการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนจุด 

ศูนยกลางตามแนว CIPPA MODEL ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
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อดิศร  ศิริ. 2543  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใชเมเดลซิปปา สําหรับ 
              วิชาชวีวิทยา ในระดบัมัธยมศึกษาปท่ี5. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพล 
             ศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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อดิศักดิ์   ปะพาน. 2544  ความสัมพันธระหวางสมรรถภาพท่ีพึ่งประสงคของครูพลศึกษากับพฤติกรรมการสอน 

ท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางในโรงเรียนขนาดโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครราชศรีมา.วยิานพินธปริญญาศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิชัย  วงษใหญ.2524 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน-มิติใหม.พิมพคร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ              
โอเดียนสโตร 

วัฒนา  ระงับทุกข.2542 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง.กรุงเทพฯ:  
พิมพบริษัทเลิฟแอนดลิพเพริส จํากัด 

วัลลภา   เทพหัสดิน.2548  เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน 
ศูนยกลาง. มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 

สมคิด  ชิตประสงค.2521 หลักการสอนพลศึกษา. พิมพคร้ังท่ี 2 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช 
สุวิมล   ตั้งสัจจพจนน.2540  พลศึกษาและนันทนาการ.กรุงเทพฯ: มิตรภาพการพิมพ 
สุมาลี   ชัยเจริญ.2546  เทคโนโลยีการศึกษาและการพัฒนาระบบการสอน: เอกสารประกอบการสอนระดับ 

ปริญญาโท   
สุพิน   บุญชูวงศ.2538  หลักการสอน.กรุงเทพฯ : ฝายเอกสารและตํารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 
สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามชุดนี้มี  3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  การปฏิบัติการสอนเก่ียวกับสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

              ตอนที่  3  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

2.  แบบสอบถามนี้  ใชสําหรับหาขอมูลเพื่อศึกษาวจิัยเทานั้น จะไมมีผลตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ 
ทานแตประการใด โปรดแสดงความคิดเหน็ตามสภาพความเปนจริง เพ่ือความสมบูรณของแบบสอบถามขอให
ตอบแบบสอบถามทุกขอ ขอมูลท่ีทานตอบจะเก็บเปนความลับและจะใชสําหรับการวเิคราะหขอมูลเพื่อการวิจยั
เทานั้น ซ่ึงผลการวิจยัจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตอไป 
 
      ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือ 
 
                            

         (นายอธิพัชร      ดาดี) 
                           ผูวิจัย 
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ตอนท่ี  1    สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย     ลงใน  ( )  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของทานลงในชองวางตาม
ความเปนจริง  
 
1. เพศ 

                       ( )   1.ชาย                       ( )   2.หญิง 
2. อายุ 

                       ( )    1. นอยกวา   25  ป                      ( )    5. 41- 45  ป 
                       ( )    2. 25 – 30  ป                               ( )    6. 46- 50  ป 
                       ( )    3. 31 – 35 ป                                ( )    7.  51 ปข้ึนไป 
                       ( )    4. 36-40   ป 

3. ประสบการณในการสอน 
                       ( )  1.   นอยกวา  5  ป                       ( )   2.   5 -10  ป 
                       ( )   3.   11-15  ป                              ( )   4.   16-20  ป 
                       ( )   5.   21-25  ป                              ( )   6.   25 ปข้ึนไป  

4. วุฒกิารศึกษาสูงสุด 
                       ( )   ต่ํากวาปริญญาตรี                       ( )   ปริญญาตรี 
                       ( )   ปริญญาโท                                 ( )   ปริญญาเอก 

6 ทานเคยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการสอนพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางบางหรือไม 
                       ( ) เคย                                 ( ) ไมเคย 

7. ทานเคยคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลในหนวยงานและนอกหนวยงานเพ่ือพัฒนาตนเอง 
                       ( ) มาก                                ( ) นอย 
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ตอนท่ี  2  การปฏิบตัิการสอนเกี่ยวกับสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้ เปนแบบสอบถามการปฏิบัติการสอนของครูพลศึกษา เกี่ยวกับสภาพการสอนวิชาพล
ศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร   ตามแนวซิปปา
โมเดล ดังนี้  

1.  ดานการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 
2.  ดานการใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธตอกัน  
3.  ดานการใหผูเรียนไดมีสวนรวม  
4.  ดานการใหผูเรียนไดเรียนรูจากระบวนการ 
5.  ดานการใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช  

 
ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นในการเลือกตอบ 5 ระดับ ดังนี ้
 ระดับมากท่ีสุด    หมายถึง  มีการปฏิบัติการสอนในระดบัมากท่ีสุด 
 ระดับมาก             หมายถึง   มีการปฏิบัติการสอนในระดบัมาก 
 ระดับปานกลาง   หมายถึง  มีการปฏิบัติการสอนในระดบัปานกลาง 
 ระดับนอย  หมายถึง  มีการปฏิบัติการสอนในระดบันอย 
 ระดับนอยท่ีสุด  เห็นวาถึง มีการปฏิบัติการสอนในระดบันอยท่ีสุด 
 
 ขอใหทานทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานตามระดับความเปนจริงของ
ทานในการสอนพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยกรุณาตอบใหครบทุกขอ 

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 
 

  ปฏิบัติการสอน 
ขอท่ี การสอนพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก 

0. ผูสอนใชวิธีสอนพลศึกษาโดยสงเสริมและ
แนะนําใหผูเรียนฝกกจิกรรมพลศึกษา จน
สามารถนําไปใชในการเลนทีมไดอยาง
เหมาะสม 
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1.  ดานการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 
 

การปฏิบัติการสอน ขอ สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของ
ครูพลศึกษา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก 

1. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมใหผูเรียนเลือกวิธีคิดคนหา
แนวทาง การอบอุนรางกายท่ีเหมาะสมกับตนเอง กลุม 
กิจกรรม เน้ือหา ทักษะกีฬาสถานท่ีและอุปกรณ 

     

2. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนสังเกต  
แยกแยะ วิเคราะหประโยชนของการอบอุนรางกายทาตาง ๆ 

     

3. 
 

ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนไดเลือก
ฝกทักษะกีฬาอยางสรางสรรคตามธรรมชาติ 

     

4. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนพัฒนา
วิธีการรูปแบบการฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาที่
เหมาะสมกับตนเองและกลุม 

     

5. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุน ใหผูเรียนได
ปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาอยางจริงจังและตอเน่ือง เต็มตาม
ศักยภาพ 

     

6. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนไดศึกษา
คนควาหาแบบฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา จาก
แหลงเรียนรูตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

     

7. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนที่มีทักษะ
กีฬาที่ดีไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองเต็มตามศักยภาพ 

     

8. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดนํา
ขอบกพรองของตนเองและกลุมมาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
โดยการฝกปฏิบัติบอย ๆ  อยางตอเน่ือง 

     

9. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําให 
ผูเรียนพัฒนา ปรับปรุงตนเอง 
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2.  ดานการใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธตอกัน 
 

การปฏิบัติการสอน ขอ สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของ
ครูพลศึกษา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก 

1. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดเลือก
จัดกลุมยอยของตนเอง เพ่ืออบอุนรางกายตามความสามารถ
และความเหมาะสม 

     

2. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมใหผูเรียน ไดแลกเปลี่ยนทาใน
การบริหารรางกายและระหวางกลุมที่เหมาะสมกับกิจกรรม
และเน้ือหา 

     

3. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมใหผูเรียนที่มีทักษะกีฬาที่ดีได
ชวยเหลือและแนะนําเพ่ือน ๆ ในกลุม 

     

4. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นปรึกษาหารือในกลุมเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมพล
ศึกษาไดอยางเหมาะสม 

     

5. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนนํา
กิจกรรมพลศึกษา เปนสื่อในการสรางความสัมพันธที่ดีตอ
กันและรวมกันปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาอยางมีความสุข 

     

6. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดฝก
บทบาทการเปนผูนํา ผูตามท่ีดี รวมปรึกษาหารือ แสดงความ
คิดเห็น ในการปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาใน
กลุม 

     

7. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดหา
วิธีการและแบบฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา เพ่ือ
แกไขขอบกพรองของตนเองและกลุม 

     

8. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยน
รูปแบบการฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาจากกลุมอื่น 
ๆ มาปรับปรุงใชใหเหมาสมกับกลุมตนเอง 

     

9. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนไดฝก
ทักษะกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองและกลุมอยางตอเน่ือง 

     

10. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนไดนําผล
การเลนกีฬาเปนทีมของกลุมตนเองมาวิเคราะหรวมกัน เพ่ือ
ปรับปรุงแกไขการเลนเปนทีมตอไป 
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3.  ดานการใหผูเรียนมีสวนรวม 
 

การปฏิบัติการสอน ขอ สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพล
ศึกษา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก 

1. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
การอบอุนรางกายที่เหมาสมกับเน้ือหาและกิจกรรม ในกลุมยอยของ
ตนเอง 

     

2. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดมีสวนรวม
สาธิต การฝกปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาทักษะกีฬาอยางสรางสรรคตาม
ธรรมชาติ 

     

3. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียน มีสวนรวม
แสดงออกทางดานกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาอยางทั่วถึง 

     

4. ผูสอนใชวิธีสอน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวมฝกกิจกรรมพล
ศึกษาและทักษะกีฬาตามความสนใจ 

     

5. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดมีสวนรวม
แสดงความคิดที่หลากหลายและรวมแสดงออกทางดานทักษะกีฬา
ตามความสามารถ 

     

6. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวม ในการ
ออกแบบการฝกทักษะกีฬา จากแหลงเรียนตาง ๆ และนํามาฝกปฏิบัติ
รวมกัน 

     

7. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
การนําทักษะกีฬาเพ่ือพัฒนาสูการเลนเปนกลุมหรือเปนทีม 

     

8. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การคิดและปรับปรุงรูปแบบวิธีการฝก กิจกรรมพลศึกษาและทักษะ
กีฬาใหเหมาสมกับสภาพสนามและอุปกรณ 

     

9. ผูสอนใชวีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
กลุมเพ่ือเลือกแบบฝกวิธีการฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาที่
ตนเองและกลุมปฏิบัติไดผลดี 

     

10. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การกําหนดระเบียบ กติกา ขอตกลงรวมกัน ในการใช เก็บรักษาและ
ซอมแซมอุปกรณกีฬา 

     

11. ผูสอนใชวีสอน โดยสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเสนอวีวัดและ
ประเมินผลการเรียนของตนเองและกลุม 

     

12 ผูสอนใชวีสอนโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม ในการนําผล
การประเมิน มาปรับปรุงและสรางแบบฝกเพ่ือพัฒนาตนเองและกลุม 
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4. ดานการใหผูเรียนไดเรียนรูจากกระบวนการ 
 

การปฏิบตัิการสอน ขอ สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก 
1. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดอบอุนรางกาย ตาม

ขั้นตอนที่มีผลดีตอการปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา 
     

2. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนไดสาธิตขั้นตอน การ
ฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาที่ตนเองและกลุมถนัด 

     

3. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดวางแผนการฝก
ปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา ตามขั้นตอนใหเหมาะสมกับ
ตนเองและกลุม 

     

4. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดฝกกิจกรรมพล
ศึกษาและทักษะกีฬาตามขั้นตอนจากงายไปหายาก 

     

5. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนไดฝกกิจกรรมพล
ศึกษาและทักษะกีฬาอยางตอเน่ืองตามระบวนการท่ีถูกตอง 

     

6. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียน คิดคนรูปแบบและ
ปรับเปล่ียนการฝกกิจกรรมพลศึกษาทักษะกีฬาที่ถูกตองตามกระบวนการ
และปฏิบัติไดถูกตองตามขั้นตอน 

     

7. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนํา ใหผูเรียนไดจัดทําโครงการ 
เก่ียวกับขั้นตอนกระบวนการฝก การผลิตอุปกรณกีฬา และกติกาตาม
ความสนใจ 

     

8. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดแสดงผลงาน 
กระบวนการและขั้นตอน การฝกปฏิบัติกิจกรรพลศึกษาและทักษะกีฬาที่
ตนเองและกลุมสนใจในรูปของ ปายนิเทศ,รายงาน,นิทรรศการ 

     

9. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดสรุป กระบวนการ
อบอุนรางกาย ที่มีผลตอการฝกกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา 

     

10. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมพล
ศึกษา ตามกลุมสนใจเพื่อเพ่ิมระดับความสามารถใหสูงขึ้น เชน ชมรม
กีฬาตาง ๆ 

     

11. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนนําผลของการเลนกีฬา 
มาสรุปตามกระบวนการ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขตนเอง
และกลุม 

     

12. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดปฏิบัติตามระเบียบ 
กติกา ขอตกลงในการใช เก็บรักษาและซอมแซม อุปกรณกีฬาไดอยาง
เหมาะสม 
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5.  ดานการใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช 
 

การปฏิบตัิการสอน ขอ สภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของ
ครูพลศึกษา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก 

1. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดนํา
รูปแบบการอบอุนรางกาย ไปใชในการออกกําลังกาย ให
เหมาะสมกับตนเอง /กลุม / กิจกรรม / อุปกรณและสถานที่ 

     

2. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมใหผูเรียนไดสรุปผลดีผลเสีย
ของการปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬา และนําไปใช
ในการออกกําลังกายไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 

     

3. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดนํา
รูปแบบกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาไปใชในการ 
แขงขัน ประกวด 

     

4. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนได
วิเคราะหและตัดสินใจนําทักษะกีฬายอยที่ไดฝก ไปใชในการ
เลนทีมไดอยางเหมาะสม 

     

5. ผูสอนใชวิธีสอนโดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดจัดกลุม 
ทีม และจัดการแขงขันกีฬาตามความเหมาะสมกับตนเองและ
กลุม 

     

6. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนได 
วิเคราะห เปรียบเทียบ รูปแบบและแผนการเลนกีฬา เพ่ือ
พัฒนาและนําไปใชในการเลนทีม 

     

7. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมใหผูเรียน ไดสรุปประโยชนที่
ไดรับ จากการเขารวมกิจกรรมพลศึกษา และนําไปใชในการ
แขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

8. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดนํา
ผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาและทักษะกีฬาที่
ตนเองและกลุมไดรับจัดทําเปนแฟมสะสมงาน 

     

9. ผูสอนใชวิธีสอน โดยสงเสริมและแนะนําใหผูเรียนไดนําผล
แพชนะ มาวิเคราะห อภิปรายสรุปเปนแนวทางในการ
นําไปใชเพ่ือพัฒนาตนเองและกลุม 
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47 
ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับสภาพการสอนวิชาพลศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของครูพลศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 

3.1.  ดานการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
3.2.  ดานการใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธตอกัน  
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
3.3.  ดานการใหผูเรียนไดมีสวนรวม  
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
3.4.  ดานการใหผูเรียนไดเรียนรูจากระบวนการ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
6.5.  ดานการใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช  
…………………………………………………………………………………………………..     
………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีตอบแบบสอบถาม 
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